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Cu o sãptãmânã
înainte de Crãciun,
comercianþii ºi cumpãrãtorii ºi-au dat întâlnire, ca de fiecare datã,
în târgul de la Leu, cel
mai mare din apropierea municipiului Craiova. De la primele ore
ale dimineþii, când încã
nu se luminase bine de
ziuã, cãruþele cu
animale urcau deja
panta în vârful cãreia
este amenajatã piaþa
agro-alimentarã din
comunã. Cu greu mai
gãseai un loc de parcare, ca sã nu mai vorbim cã, în târg, în ciuda
gerului, oamenii abia
mai aveau loc sã treacã
unul pe lângã altul.
Cum era de aºteptat,
cea mai mare aglomeraþie a fost pe lângã
zona unde erau vânduþi
porcii. 6 lei pe kilogram, acolo s-a bãtut
palma între cerere ºi
ofertã, iar marfa a fost
adjudecatã.
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Porcii de Crãciun, marfã ieftinã în
târgul de la Leu

Cel mai bun „strateg”:
„Door to door”!
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Traian
Bãsescu:
“Infirm orice
întâlnire
privatã
cu preºedintele
Iohannis”
Preºedintele PMP,
Traian Bãsescu, a declarat, ieri, pentru MEDIAFAX, cã nu a avut nicio
întâlnire cu ºeful statului,
Klaus Iohannis în afara
consultãrilor de la Cotroceni, el infirmând astfel
orice întâlnire privatã cu
acesta. “Pot sã vã spun cã
în afara consultãrilor de
la Cotroceni nu am avut
nicio altã întâlnire. Infirm
orice întâlnire privatã cu
domnul preºedinte Iohannis”, a spus Traian Bãsescu, pentru MEDIAFAX,
solicitat sã precizeze dacã
s-a întâlnit cu preºedintele
Klaus Iohannis, pentru a
discuta pe marginea
formãrii noului Guvern,
aºa cum au apãrut relatãri
în presã. “Vãd cã domnul
Roºca Stãnescu a dus
minciuna atât de departe,
încât dezinformeazã cã mi
s-ar fi propus preluarea
PNL, ceea ce este o prostie
fãrã margini ºi numai o
minte bolnavã poate
inventa aºa ceva”,a mai
spus Bãsescu.

Turcan: PNL va pleda pentru
invalidarea mandatului lui Dragnea
PNL va pleda pentru invalidarea mandatului de
deputat al preºedintelui PSD, Liviu Dragnea, va
vota în consecinþã ºi va lua în calcul sesizarea
CCR în cazul în care PSD va avea câºtig de cauzã
la vot, a precizat, ieri, preºedintele interimar al
PNL, Raluca Turcan. În replicã, deputatul PSD
Eugen Nicolicea a declarat, tot ieri, pentru MEDIAFAX, cã articolul în baza cãruia a fost condamnat liderul PSD Liviu Dragnea nu face referire la fraudã electoralã, el arãtând cã aceia care
vorbesc de invalidarea mandatului de deputat al
lui Dragnea ºi sesizarea CCR se fac de râs.
“Vom pleda pentru invalidarea
mandatului de deputat al preºedintelui PSD, Liviu Dragnea, ºi vom
vota în consecinþã. Regulamentul
Camerei Deputaþilor este clar ºi
limpede: mandatele persoanelor
condamnate definitiv pentru fraude electorale nu pot fi validate. Sper
ca toate celelalte partide sã se ralieze acestei poziþii de bun simþ ºi
sã voteze împotrivã. În cazul în
care PSD va avea câºtig de cauzã
la vot, luãm în calcul sesizarea
Curþii Constituþionale”, a precizat
Raluca Turcan pe Facebook.
Ea a invocat existenþa unui
precedent din 2004, privind invalidarea mandatului unui senator. “Nu putem ceda în faþa acestui obicei al PSD de a considera
cã legile aflate în vigoare sunt,
pentru liderii acestui partid, facultative. De altfel, avem un pre-

cedent în 2004, când pentru fapte
similare pentru care nu fusese
emisã o sentinþã judecãtoreascã
la acel moment, toate partidele au
acceptat invalidarea mandatului
de senator al persoanei în cauzã”, a adãugat Turcan.
Deputatul PSD Eugen Nicolicea
a declarat la rândul sãu cã articolul
pentru care a fost condamnat nu
face referire la fraudã electoralã.
„Sã le luãm pe rând: pentru ce a
fost condamnat Dragnea? Pentru
folosirea influenþei de lider politic
pentru a obþine foloase. Unde scrie
fraudã aici? Articolul pentru care a
fost condamnat nu face referire la
fraudã electoralã. Sancþiunea nu
este fraudã electoralã, deci nu este
cazul nici mãcar sã se discute despre acest subiect”, a precizat Nicolicea, pentru MEDIAFAX.
El a arãtat, în al doilea rând, cã

Responsabilitate juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

Turcan, privind faptul cã formaþiunea sa va pleda ºi vota pentru invalidarea mandatului de deputat al
lui Dragnea ºi va sesiza CCR în
cazul în care PSD va avea câºtig
la vot, cã aplicarea Regulamentului Camerei Deputaþilor nu este de
competenþa CCR. “Sunt zeci de
decizii ale Curþii în care se vorbeºte despre autonomia Parlamentului ºi a Regulamentelor. Ar respinge sesizarea ca inadmisibilã. Cei
care vorbesc de invalidarea mandatului se fac de râs ºi nu le pasã
pentru cã au simþul ridicolului atrofiat”, a mai spus Nicolicea.

La extragerea Loteriei Bonurilor Fiscale din 18 decembrie au ieºit din urne numerele 14 reprezentând ziua de
emitere 14 noiembrie) ºi 420, reprezentând valoarea bonurilor câºtigãtoare - între 420 ºi 420,99 lei.
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referendumul nu este o operaþiune
electoralã ºi cã, deci, nu se poate
face legãtura între condamnarea lui
Dragnea ºi fraudã electoralã.
“Chiar dacã la referendum se voteazã, referendumul nu este operaþiune electoralã, cã nu alegi ceva.
Era vorba de demiterea lui Bãsescu. Legile electorale se referã la
alegerile organelor respective – alegeri parlamentare, locale. La referendum nu e vorba de o operaþiune electoralã”, a adãugat Nicolicea.
El a spus, în al treilea rând, referindu-se la anunþul fãcut de preºedintele interimar al PNL, Raluca
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Ieri , a avut loc o nouã extragere a Loteriei Bonurilor Fiscale – emise în perioada
1-30 noiembrie 2016 – în urma cãreia au
ieºit câºtigãtoare bonurile cu valori cuprinse între 420 ºi 420,99 lei emise în data de
14 noiembrie 2016. Fondul de premiere
pentru extragerea lunarã este de un milion
de lei, din care vor fi acordate cel mult 100
de premii. Dupã centralizarea bonurilor câº-

tigãtoare, dacã numãrul acestora
este mai mare de 100, va fi organizatã cea de a doua extragere pentru determinarea a maximum 100
de bonuri câºtigãtoare.
Rezultatele extragerii sunt postate pe site-urile Ministerului Finanþelor Publice (mfinante.ro), Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã (anaf.ro) ºi Loteriei Române
(loto.ro) pentru o perioadã de minimum 30 de zile. Depunerea cererilor de revendicare a premiului, de
cãtre deþinãtorii de bonuri câºtigãtoare, se realizeazã începând cu
prima zi dupã efectuarea extragerii, timp de 30 de zile, prin depunerea în original a bonului fiscal câºtigãtor,
alãturi de copia actului de identitate ºi de o
cerere, la orice administraþie fiscalã din
structura ANAF, acest termen reprezentând
termen de decãdere din dreptul de revendicare a premiului.
Formularul cererii poate fi obþinut gratuit de la administraþia fiscalã la care se
depune bonul fiscal sau descãrcat de pe

site-ul mfinante.ro. Un bon fiscal este considerat câºtigãtor doar dacã îndeplineºte
cumulativ condiþiile prevãzute de lege,
având înscrise elementele obligatorii care
aratã cã a fost emis cu un aparat de marcat fiscalizat (de exemplu: logotipul ºi seria fiscalã ale aparatului de marcat electronic fiscal, data ºi ora emiterii precum ºi
numãrul de ordine). Fiecare unitate teritorialã ANAF, la care se depun bonurile fiscale câºtigãtoare în prima etapã de selecþie, va elibera o copie a acestora cu menþiunea „conform cu originalul“, pe care va
fi scris numãrul unic de înregistrare.
În situaþia în care, dupã finalizarea perioadei de depunere a cererilor de revendicare, lista centralizatoare cuprinde cel mult
100 de cereri, premiul de un milion de lei
este împãrþit persoanelor care le-au depus,
dupã verificarea autenticitãþii bonurilor câºtigãtoare. Dacã în urma centralizãrii listei
bonurilor fiscale pentru care s-au revendicat premiile se constatã depãºirea numãrului de maximum 100 de cereri de revendicare, va fi organizatã a doua extragere în
vederea determinãrii a 100 de câºtigãtori.
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Cel mai bun „strateg”: „Door to door”!
MIRCEA CANÞÃR

Sã simplificãm lucrurile, dintr-un început, mai ales cã ele rãmân oricum insuficient... decorticate. De victoria social-democraþilor la scor (45,67%) este
vorba ºi, pe cale de consecinþã, de înfrângerea dramaticã a liberalilor (20%).
ªi dacã tabãra învingãtorilor îºi savureazã decent victoria istoricã, de-a dreptul,
primind elogii peste elogii, din exterior,
de la vicecancelarul Germaniei, Sigmar
Gabriel, premierii Cehiei, Suediei, cancelarul Austriei, preºedintele Parlamentului European, Martin Schulz, tabãra
învinsã cautã „þapi ispãºitori”, insuccesul fiind de când ne ºtim „orfan de pãrinþi”. Dacã se poate învãþa din victorii,
ºi e preferabil, se poate învãþa ºi din înfrângeri, în politicã de regulã cochetându-se, la intervale, cu ambele stãri de
spirit. Ceea ce aflãm mai nou este cã în
spatele victoriei zdrobitoare a PSD la al-

gerile parlamentare din 11 decembrie a.c.,
s-au aflat strategii israelieni Moshe Klughaft ºi Sefi Shaked, specializaþi în utilizarea new media, noteazã Ierusalim
Post, care îºi ilustreazã comentariul cu
douã fotografii edificatoare. Se considerã inspirat, chiar fertil, sloganul „îndrãzneºte sã crezi în România” ºi aºa mai
departe. Din câmpul liberal, Felix Tãtaru, preºedintele GMP Group mãrturiseºte, dupã consistente succese de-a lungul
timpului, pentru ziare.com, cã a fost tentat la un moment dat sã se retragã, dupã
publicarea filmului în care Alina Gorghiu
încearca neinspiratã sã convinã un copil
sã voteze... PNL. Din „casa liberalã” dau
ºi alþii pe goarnã: ce fãcea Alina Gorghiu,
ce anturaj avea, ce yesmeni o anturau,
ce intrigi se þeseau. Gura lumii e slobodã. Europarlamentarul Theodor Stolojan,
politician copt, cu notabilã experienþã

acumulatã de-a lungul anilor, într-un
interviu pentru ziare.com enunþã cauzele
care au dus la pierderea alegerilor, dar
ºi ce trebuie fãcut de liberali de acum
înainte. Theodor Stolojan reitereazã nedumerirea susþinerii exacerbate a premierului Dacian Cioloº în condiþiile în
care acesta „nu a sãrit în barca politicã liberalã”. Apoi, menþioneazã neclaritatea vizavi de programul de guvernare, mesajele greºite de campanie, schimbarea „la faþã” a PNL nereceptatã de alegãtori, renunþarea la lideri integri ºi, cum
se spune, „în urma rãzboiului, mulþi
viteji se aratã”. Cã a fost inclusiv o
bãtãlie a strategiilor, nu e nimic nou sub
soare. Cã unii dintre strategi au fost mai
inspiraþi decât ceilalþi, acelaºi lucru. Cu
peste 3 milioane de voturi PSD controleazã tot. Victoria de la alegerile parlamentare succede victoriei în alegerile

locale. ªi votantul are întotdeauna dreptate, de la Alexis de Tocqueville („Despre democraþie în America”) citire,
nimeni nu trebuie culpabilizat pentru
cum voteazã. Un dispreþ pentru votul
acestora este o abordare de neimaginat
într-o societate democraticã. Problema
e alta, ºi nu se enunþã deocamdatã: îmbrãþiºând exagerat ºi slugarnic discursul elitelor care îºi dau duhul ºi în lumea occidentalã lovitã de alegãtori, sãtui de diriginþi inflexibili, liberalii au uitat de... proprii alegãtori. La numãrul de
kilometri parcurºi în campanie, pentru
discuþii „door to door” îi bat social-democraþii. Câtã importanþã are acest lucru nu putem comensura, dar noi opinãm cã a contat foarte mult. Nu hãrnicia
militanþilor social-democraþi a înclinat
balanþa, dar oricum a contat ºi a alimentat un trend de care se avea cunoºtiinþã.

Excelenþa Sa domnul Jan Gabor, ambasador al Slovaciei la Bucureºti:

“Proiectul european nu se construieºte
doar la Bruxelles”
Reprezentanþa Comisiei
Europene în România au
organizat, sãptãmâna trecutã,
o conferinþã de presã de
bilanþ al Preºedinþiei slovace
a Uniunii Europene, avându-l
ca invitat pe Excelenþa Sa
domnul Jan Gabor, ambasador
al Slovaciei la Bucureºti.
De calitatea negociatorilor sãi, de sprijinul acordat de guvern ºi de societatea civilã
programului sãu ºi de implicarea activã a fiecãrui cetãþean depinde atât succesul unei
Preºedinþii a Consiliului UE, cât ºi, mult mai
important, drumul pe care îl va urma UniuPreºedinþia Consiliului se asigurã prin
rotaþie între statele membre UE la fiecare 6 luni. În cursul acestei perioade, Preºedinþia conduce reuniunile la toate nivelurile în Consiliu, contribuind la asigurarea continuitãþii lucrãrilor UE în cadrul acestuia. România va deþine Preºedinþia rotativã a Consiliului UE în perioada ianuarie-iunie 2019.

nea Europeanã în urmãtorii ani. Aceasta este
principala concluzie a dezbaterii pe tema experienþei Slovaciei la cârma Uniunii Europene. De asemenea, a fost subliniatã importanþa pregãtirii temeinice pentru îndeplinirea
acestui rol, astfel încât programul stabilit sã
fie îndeplinit în totalitate ºi cu cât mai mari
beneficii pentru cetãþeanul european. ”Proiectul european nu se construieºte doar la
Bruxelles, ci ºi pe plan local, prin cooperarea dintre statele membre. Cu cât aceastã
cooperare este mai eficientã ºi susþinutã, cu
atât Uniunea Europeanã devine mai puternicã”, a declarat în intervenþia sa de deschidere Excelenþa Sa, Jan Gabor, precizând
cã Preºedinþia UE i-a dat ocazia sã întãreascã ºi relaþiile bilaterale cu România.

„Important este sã ascultãm ce ne spun
cetãþenii, cu fiecare vot pe care-l dau”

În timpul dezbaterii au fost trecute în revistã momentele principale care au punctat
perioada Preºedinþiei, cum ar fi summitul
de la Bratislava, lansarea Corpului european
de solidaritate, înfiinþarea Pazei europene
de coastã ºi frontierã, punerea în aplicare a
Planului de investiþii ºi relansarea economicã în Europa ºi, nu în ultimul rând, concentrarea pe o creºtere sustenabilã care sã
aducã beneficii tuturor cetãþenilor europeni.
“Important este sã ascultãm ce ne spun cetãþenii,
cu fiecare vot pe care-l
dau, astfel încât sã construim Uniunea pe care o
aºteaptã de la noi. Pentru aceasta, avem nevoie, în acelaºi timp, de o
viziune strategicã pe termen lung ºi de capacitatea de a rãspunde în timp
real la crize”, a subliniat,
la rândul sãu, Angela
Cristea, ºeful Reprezentanþei Comisiei Europene
în România.
MARGA BULUGEAN
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Razie de amploare în tot judeþul
O razie de amploare a fost organizatã în Dolj, în noaptea
de sâmbãtã spre duminicã, poliþiºtii verificând barurile ºi
discotecile, dar instituind ºi filtre rutiere, în trafic, pentru
depistarea ºoferilor care încalcã legea. În cadrul acestor
activitãþi, oamenii legii au constatat 13 fapte de naturã
penalã ºi alte 134 de abateri de naturã contravenþionalã,
pentru sancþionarea cãrora au aplicat amenzi în valoare de
aproape 50.000 lei. Oamenii legii au reþinut ºapte permise
de conducere, toate pentru alcool la volan.
Poliþiºtii doljeni au organizat,
în noaptea de sâmbãtã spre duminicã, între orele 20.00–24.00,
o razie de amploare în tot judeþul, pentru prevenirea ºi comba-

terea faptelor cu violenþã, a altor fapte antisociale ce se comit
în zona barurilor ºi discotecilor,
precum ºi a abaterilor la regimul
circulaþiei rutiere. La razie au

participat aproape 200 de poliþiºti, din cadrul structurilor de
ordine publicã, investigaþii criminale ºi poliþie rutierã, sprijiniþi
de jandarmi, fiind constituite ºi
30 de filtre rutiere. De asemenea, oamenii legii au verificat
peste 80 de baruri, discoteci ºi
alte localuri de alimentaþie publicã. „În urma controalelor efectutate, 28 de persoane au fost
conduse la unitãþile de poliþie
pentru continuarea cercetãrilor
sau verificãri suplimentare, fiind
constatate 13 fapte de naturã penalã ºi alte 134 de abateri de naturã contravenþionalã, pentru sancþionarea cãrora, poliþiºtii
au aplicat amenzi în
valoare de aproape
50.000 lei. Totodatã,
poliþiºtii au reþinut în
vederea suspendãrii
dreptului de a conduce 7 permise de
conducere, toate
pentru conducere
sub influenþa alcoolului ºi au confiscat
bunuri în valoare de
1.100 lei”, ne-a declarat subcomisar
Alin Apostol, purtãtorul de cuvânt al IPJ
Dolj. În cadrul raziei,
poliþiºtii Secþiei 10
Poliþie Ruralã Poiana
Mare l-au depistat în

comuna Seaca de Câmp, pe Ionuþ S., de 32 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 561 E, sub influenþa bãuturilor alcoolice. Fiind testat cu aparatul alcooltest
a rezultat o concentraþie de 0,73
mg/l alcool pur în aerul expirat
motiv pentru care a fost condus
la Spitalul Calafat unde i-au fost
recotate probe biologice de sânge. Pe numele acestuia, poliþiºtii au întocmit un dosar de cercetare penalã.
În jurul orei 20.30, poliþiºtii
Postului de Poliþie Coºoveni în
timp ce erau în filtrul instituit
pe strada Inginer Marinescu,
din comuna Coºoveni, l-au depistat pe Robert G., de 37 ani,
din localitate, care conducea un
autoturism fãrã a poseda per-

mis de conducere pentru nici o
categorie, ºi acesta alegându-se
cu dosar penal. ªi tot în cadrul
raziei, în urma unui control
efectuat într-un bar din comuna Coºoveni, a fost identificatã
ªtefania I., de 18 ani, care deþinea 13 petarde, categoria F3.
La scurt timp, într-un alt bar
din comuna doljeanã Leu, oamenii legii l-au identificat pe
ªtefan I., de 20 de ani, din localitate, care deþinea 119 petarde categoria F3, pe care le
achiziþionase în scopul folosirii individuale. În ambele situaþii, poliþiºtii doljeni au întocmit
pe numele tinerilor, dosare penale pentru nerespectarea regimului articolelor pirotehnice,
dupã cum au mai precizat reprezentanþii IPJ Dolj.

Condamnat la 1 an ºi 6 luni de puºcãrie dupã ce a accidentat grav
o tânãrã ºi pe fiica ei de numai 9 luni
Un bãrbat de 57 de ani, din Segarcea,
arestat preventiv în octombrie 2015 pentru comiterea infracþiunilor de vãtãmare corporalã din culpã ºi conducere sub influenþa
bãuturilor alcoolice, a fost condamnat definitiv, vineri, 16 decembrie a.c., la 1 an ºi 6
luni de închisoare cu executare. Bãrbatul,
Potrivit reprezentanþilor Inspectoratului de Poliþie Judeþean (IPJ)
Dolj, vineri, poliþiºtii din Segarcea
au pus în executare un mandat de
executare a pedepsei cu închisoarea emis de magistraþii Judecãtoriei Craiova pe numele lui Valentin
Tînjalã, de 57 de ani, din Segarcea. Bãrbatul a fost condamnat la
1 an ºi 6 luni de închisoare pentru
sãvârºirea infracþiunilor de conducere sub influenþa alcoolului ºi
vãtãmare corporalã din culpã, fiind
ridicat ºi încarcerat la Penitenciarul de Maximã Siguranþã Craiova,
pentru ispãºirea pedepsei. Este vorba despre un ºofer care, anul trecut, a provocat un grav accident
de circulaþie în urma cãruia o tânãrã de 25 de ani, din Cerãt, ºi fiica ei
de numai 9 luni, au fost rãnite.

Beat la volan, a accidentat
grav douã persoane

Reamintim cã, luni, 26 octombrie 2015, poliþiºtii Formaþiunii Rutiere Segarcea au reþinut, pentru 24
de ore, un doljean dupã ce a pro-

la volanul unui Cielo ºi cu o concentraþie
de 1,20 mg/l alcool pur în aerul expirat, a
accidentat grav o tânãrã de 25 de ani, din
Cerãt ºi pe fiica ei de numai 9 luni. În baza
mandatului emis de instanþã, poliþiºtii l-au
ridicat acum ºi l-au încarcerat în Penitenciarul de Maximã Siguranþã Craiova.

vocat un accident rutier soldat cu
rãnirea a douã persoane ºi care se
afla sub influenþa bãuturilor alcoolice. Mai exact, în urma cercetãrilor efectuate s-a stabilit cã luni,
în jurul orei 13.30, Valentin Tînjalã, de 56 de ani, din Segarcea, a
condus un autoturism Daewoo
Cielo, pe DJ 561F, în comuna Cerãt, iar într-o curbã la stânga a pierdut controlul direcþiei de mers, a
pãrãsit partea carosabilã ºi le-a
accidentat grav pe Adriana Parpalã, de 25 de ani, ºi pe fiica ei, în
vârstã de numai 9 luni, ambele din
comuna Cerãt. Mama ºi bebeluºul
erau în faþa porþii unei vecine, pe
spaþiul verde, când maºina scãpatã de sub control le-a „spulberat”.
Victimele au fost transportate la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, unde s-a constatat cã
tânãra de 25 de ani suferise fracturã de bazin, rãmânând internate
sub supraveghere de specialitate.
Cât despre conducãtorul auto, poliþiºtii sosiþi la faþa locului l-au testat
cu aparatul etilotest, rezultând o

valoare de 1,20 mg/l alcool pur în
aerul expirat, motiv pentru care a
fost condus la Spitalul Segarcea
unde i s-au recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii
alcoolemiei. Poliþiºtii au întocmit
dosar penal pentru sãvârºirea infracþiunilor de vãtãmare corporalã
din culpã ºi conducere sub influenþa alcoolului pe numele doljeanului ºi au decis sã-l reþinã pentru
24 de ore, fiind introdus în arestul
IPJ Dolj. O zi mai târziu, pe 27
octombrie 2015, bãrbatul a fost
prezentat Judecãtoriei Segarcea
care a dispus arestarea preventivã
pentru 30 de zile a ºoferului.

A recunoscut comiterea
faptelor

Pe 3 decembrie 2015 s-a înregistrat la Judecãtoria Segarcea dosarul în care bãrbatul a fost trimis
în judecatã pentru comiterea infracþiunilor de vãtãmare corporalã
din culpã ºi conducere sub influenþa bãuturilor alcoolice, iar pe 18
februarie 2016 s-a pronunþat sen-

tinþa pe fond. Bãrbatul a recunoscut comiterea faptelor ºi a cerut
sã beneficieze de reducerea cu o
treime a limitelor de pedeapsã, astfel cã judecãtorii din Segarcea l-au
condamnat la o pedeapsã totalã de
1 an ºi 6 luni închisoare în regim
de detenþie, întrucât mai avea la
activ o condamnare cu suspendare. În plus, instanþa a hotãrât ca
firma la care ºoferul avea încheiatã poliþa de rãspundere civilã auto,
respectiv Societatea de Asigurare–
Reasigurare Astra SA - prin lichidator judiciar KPMG Restructuring
SPRL, sã achite pãrþii civile suma
de 33.000 lei, din care 13.000 lei
reprezintã daune materiale ºi
20.000 lei reprezintã daune morale
ºi sã achite ºi cheltuielile de spitalizare ale victimelor, în valoare de

1.231,45 lei. Inculpatul, dar ºi societatea de asigurãri, au declarat
apel, doarul înregistrându-se la
Curtea de Apel Craiova pe 17 martie 2016. Vineri, 16 decembrie a.c.,
instanþa a soluþionat cauza, respingând apelurile, astfel cã bãrbatul a
rãmas cu pedeapsa primitã pe fond:
„Respinge, ca nefondate, apelurile. Obligã apelanþii la câte 200
lei cheltuieli judiciare statului.
Definitivã. Pronunþatã în ºedinþa
publicã”, se aratã în încheierea de
ºedinþã a instanþei. Din pedeapsa
primitã de doljean urmeazã sã se
scadã durata reþinerii, a arestului
preventiv ºi a arestului la domiciliu
de la 26.10.2015, la 18 februarie
a.c., când s-a revocat mãsura arestului la domiciliu dispusã faþã de
acesta în noiembrie 2015.
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Cu o sãptãmânã înainte de Crãciun, comercianþii ºi cumpãrãtorii ºi-au dat întâlnire, ca de fiecare datã, în târgul de la Leu, cel
mai mare din apropierea municipiului Craiova. De la primele ore ale dimineþii, când încã
nu se luminase bine de ziuã, cãruþele cu animale urcau deja panta în vârful cãreia este
amenajatã piaþa agro-alimentarã din comu-

nã. Cu greu mai gãseai un loc de parcare, ca
sã nu mai vorbim cã, în târg, în ciuda gerului,
oamenii abia mai aveau loc sã treacã unul
pe lângã altul. Cum era de aºteptat, cea mai
mare aglomeraþie a fost pe lângã zona unde
erau vânduþi porcii. 6 lei pe kilogram, acolo
s-a bãtut palma între cerere ºi ofertã, iar
marfa a fost adjudecatã.
un porc de 170 de kilograme, ce va
fi sacrificat pentru aceste sãrbãtori.

Preþul târgului: 6 lei pe kilogram

Cine nu a cãlcat vreodatã în târgul de la Leu, în preajma Crãciunului, atunci când este cel mai aglomerat din an, nu ºtie ce înseamnã
cu adevãrat de unde încep pregãtirile pentru o masã îmbelºugatã.
Cel puþin asta spuneau ieri, cu
obrajii îmbujoraþi de ger, comercianþii, dar ºi cei care veniserã sãºi asigure carnea pentru fripturã ºi
alte bunãtãþi. De la un capãt la altul, pe o parte ºi pe alta a aleii principale, întâlneai numai cãruþe ºi
remorci, cu câte doi-trei porci de
toate dimensiunile: de la cei de 7080 de kilograme, care erau printre
cei mai cãutaþi, pânã la giganþii de
320 de kilogarame, legaþi bine cu
sfoarã, ca sã nu distrugã atelajele.

Primii porci s-au vândut pe
întuneric

Pânã sã cumpere, oamenii dãdeau, înainte de toate, un ocol.
Studiau oferta, negociau, se interesau în stânga ºi dreapta, mai
dãdeau un telefon ºi apoi, ultima
datã, cãdeau la preþ ºi ridicau

marfa. Fiecare venise pregãtit de
acasã cu mijlocul de transport,
iar vânzãtorii le dãdeau bucuroºi
ºi o mânã de ajutor sã mute porcul dintr-o parte în alta. Aºa se
face cã pe drumul care leagã centrul comunei de târg era un dute vino continuu: intrau cãruþe cu
porci, iar pe sensul celãlalt de
mers îºi fãceau loc dubiþe cu câte
un animal, mai mic sau mai mãriºor, dupã posibilitãþi. „Am cumpãrat porc de aici pentru cã de
ani de zile ne-am învãþat sã venim la Leu, aici, în târg. De data
asta am ajuns mai târziu ºi l-am
luat cam pe ultima sutã de metri.
Preþul este acceptabil ºi pot spune cã mai mult de atât mã mulþumeºte faptul cã este crescut în
curte de oamenii de aici, cu porumb ºi cele mai dau ei. Este,
cum se spune, bio”, ne-a mãrturisit Cornel Stãnoiu, unul din
cumpãrãtorii matinali din târgul
de la Leu, foarte mândru de
tranzacþia pe care o încheiase. În
camioneta sa, legat fedeleº se afla

Erau ºi porci la ofertã - ce-i
drept, mai târziu când târgul se
cam spãrsese. Un comerciant venise cu o propunere de ultimã orã:
un porc pe alese, dupã ochi cam
la 70-80 de kilograme, la preþul
promoþional de 400 de lei. Un chilipir, îºi fãcea reclamã bãrbatul,
care îngheþat de-a binelea parcã,
totuºi, nu ar fi vrut sã se mai întoarcã acasã cu toþi cei patru porci.
„E un preþ foarte mic. Un curcan,
care se vinde mai încolo de mine,
este trei milioane. ªi n-are decât
20 ºi ceva de kilograme. Dacã leo avea ºi pe-ãlea. Dar eu, care dau
porcul de 80 de kilograme cu patru milioane, stau de azi-dimineaþã
ºi îngheþ în frigul ãsta. Normal cã
la anu’ mã mai gândesc ºi eu dacã
sã mai cresc sau nu. Statul nu ne

ajutã cu nimic, iar preþurile sunt
cum sunt. Eu înþeleg cã n-are lumea bani, dar la noi cine se gândeºte? Ce sã facem, sã-l dãm pe
degeaba? Într-un cuvânt, nu se
meritã, domne!”, a concluzionat
Dumitru Jianu, un comerciant care
spera ca mãcar la spartul târgului
sã vândã vândã mãcar unul din
animale.

Crescãtorii de animale au ieºit,
din nou, pe pierdere

În general, însã, porcii s-au vândut chiar mai bine decât anii trecuþi, chiar dacã preþul a rãmas relativ acelaºi. O explicaþie venitã
chiar la faþa locului este cã mulþi
dintre comercianþi, unii chiar din
Leu, alþii din comunele apropiateCoºoveni, Bratovoieºti, Malu Mare,
Ghindeni sau Apele Vii – s-au împãcat ºi cu acest preþ care nu le
oferã un câºtig prea mare, raportat la cheltuiala de peste an cu creº-

terea fiecãrui porc în parte. Ca sã
nu mai punem la socotealã munca
de care este nevoie în fiecare zi.
„Oamenii nu pot sã facã sãrbãtorile fãrã un ban în buzunar. Au
familii ºi trebuie sã le asigure acolo niºte dulciuri pentru copii, o plasã de portocale. Toate speranþele
ºi le-au pus în vânzarea animalelor
ãstora pe care le cresc cu muncã
tot anul. Acum, cã preþul nu e ãla
pe care îl vrem noi... Ce sã facem?

Le dãm ºi aºa. Eu am la vânzare
viþeii ãºtia, dar nu se uitã nimeni la
ei. Vin, întreabã, le spun cât fac,
patru lei pe kilogram, ºi trec mai
departe. Eu zic cã mai puþin de atât
chiar nu se poate. Cei mai mulþi se
orienteazã cãtre porci. A fost plin
târgul de dimineaþã de la ora ºase

jumate. S-au dat pe întuneric”, nea fãcut o radiografie a felului în
care a decurs duminica de târg de
dinaintea Crãciunului, Aurel Toma,
un crescãtor de animale, care venise în piaþã cu trei viþei.

ªi curcanii au fost la mare
cãutare

Între cei mai câºtigaþi au pãrut comercianþii de pãsãri. Îndeosebi curcanii aveau un preþ bun,
care nu i-a împiedicat însã pe
cumpãrãtori sã scoatã banii din
buzunar. Ba chiar, dubiþa în care
erau expuºi atrãgea ca un magnet privirile curioºilor. Cei care
au vrut o carne cu colesterol redus au dat banii pe curcani, recunoscând însã cã doar sfatul
medicului i-a convins sã nu se
avânte la carnea de porc. Ca sã
vã faceþi o ideea un curcan mãriºor, care cântãrea în jur de 25
de kilograme se vindea, ieri, în
târgul de la Leu, cu 320 de lei.
Bineînþeles, negociabil. Ca o alternativã, nu lipseau cocoºii, raþele ºi gâºtele, toate crescute în
curþile localnicilor.
La un mititel ºi o þuicã fiartã,
aºa cum se obiºnuieºte dupã o
ieºire la târg, indiferent cã se vinde sau se cumpãrã ceva, oamenii fãceau haz de necaz pe seama faptului cã, din nou, fasolea
uscatã (8 lei pe kilogram) a bãtut
la preþ carnea de porc (6 lei pe
kilogram)!
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Papa la 80 de ani: printre nãpãstuiþi
ºi în memoria lui Borges

Nici nu se putea ca, în ziua aniversãrii
celor 80 de ani, Jorge Mario Bergoglio, sã
nu rãmânã în amvonul înaltului sentiment de
pietate pe care l-a încoronat ca emblemã a
magisteriului sãu papal. Aºa încât n-a surprins pe nimeni gestul de a-ºi împãrtãºi ziua
onomasticã, la Vatican, cu câteva zeci de
nãpãstuiþi ai sorþii, cãrora, de altfel, le-a acordat în mod constant atenþia ºi interesul sãu
de-a lungul anilor.
Ceea ce m-a surprins însã în legãturã cu
acest eveniment a fost informaþia oferitã
de ambasadorul Argentinei la Vatican, Rogelio Pfirter, fost elev al lui Bergoglio la
Colegiul Immaculada Conceptiòn din Santa Fe, unde actualul Pontif preda cursuri
de literaturã ºi de psihologie. Bergoglio era
profesor ºi avea 28 de ani, era apropiat de
copiii în majoritate sãraci, cu care împãrtãºea ºi în particular gânduri de comuniune

ºi solidaritate cu cei mici, indicându-le cãi
ale unei deveniri curate, corelate intim valorilor perene, morale ºi estetice, într-o viziune umanistã de excepþie.
Profesorul Bergoglio þinea un curs de
scriiturã creativã ºi într-o zi a avut ideea de
a-l invita la o întâlnire cu elevii sãi pe nimeni altul decât pe Jorge Luis Borges, încã
de atunci considerat printre cei mai mari
scriitori ai secolului trecut. Au trecut de
atunci puþin peste 50 de ani, iar ambasadorul argentinian îºi aminteºte cum Borges,
care împlinise 66 de ani, a acceptat cu entuziasm invitaþia tânãrului dascãl necunoscut, cãlãtorind cu un autobuz, vreme de
peste 10 ore, din Buenos Aires la Santa Fe
unde a rãmas douã zile. Scopul acelei convocãri ºi întâlniri a fost ºi acela de a evalua, împreunã cu Borges ºi în perspectiva
editãrii, a unui volum de povestiri scrise la

cererea sa de cãtre liceenii cãrora le predea, solicitând expertiza în sine decisivã a
marelui scriitor. O antologie care a ºi apãrut sub responsabilitatea sa editorialã.
Zece ani mai târziu – îºi aminteºte ambasadorul Pfirter – îl reîntâlneºte pe Borges la
New York ºi acesta îi împãrtãºeºte, cu acelaºi entuziasm neîntinat, experienþa umanã
extraordinarã pe care a trãit-o cu elevii de la
Colegiul din Santa Fe, o experienþã care l-a
îmbogãþit ºi l-a inspirat, mai ales dialogurile
în clasã, ºi cât de minunat a fost pentru el sã
retrãiascã ceasuri cu tineri, împãrtãºindu-ºi
între ei gânduri, cunoscându-le poveºtile de
viaþã, curiozitãþile, admirându-le spontaneitatea în problemele vieþii de zi cu zi, aspiraþiile viitoare, raportãrile la lume.
Cum era ºi firesc, marele scriitor rãmãsese impresionat de tânãrul dascãl, de inteligenþa ºi de carisma sa pe care le conside-

România discrepanþelor:

Cei mai bine plãtiþi 10% dintre români
câºtigã, în medie, de 4,6 ori mai mult
decât cei mai slab plãtiþi
Statele membre cu cel mai mare numãr de lucrãtori în
categoria cu salarii mici sunt Letonia (25,5%), România
(24,4%), Lituania (24%) ºi Polonia (23,6%). Pe ansamblul
Uniunii Europene, unul din ºase lucrãtori e inclus în aceastã
categorie, statele membre unde acest numãr este redus
fiind Suedia (2,6%), Belgia (3,8%) ºi Finlanda (5,3%).
România înregistreazã una dintre cele mai mari discrepanþe pentru salarizarea brutã orarã, se aratã într-un studiu Eurostat publicat
marþi, 13 decembrie. Cei mai bine
plãtiþi 10% dintre români câºtigã,
în medie, de 4,6 ori mai mult decât cei mai slab plãtiþi. La nivel
european, România este depãºitã
doar de Polonia, cu 4,7 ca nivel de
discrepanþã. Raportul dintre cei
mai bine plãtiþi români ºi salariul
mediu include România tot în ca-
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tegoria statelor membre cu cele mai
mari discrepanþe. Media salariului
brut orar este de 2,5 ori mai micã
decât cea pentru salariile de top.
Aceeaºi diferenþã este înregistratã
în Bulgaria, Cipru ºi Polonia, în
timp ce Portugalia se claseazã pe
primul loc între statele membre, cu
o diferenþã 2.8. La polul opus se
aflã Danemarca ºi Suedia, unde o
orã de lucru este plãtitã în medie
cu doar 1,7 ori mai puþin decât în
categoria de vârf.

ra rare ºi, mai ales, de pietatea pe care o
arãta faþã de elevii sãi, prin capacitatea de a
le asculta gândurile ºi ale cauþiona intemperiile existenþei, una, pentru mulþi, mai
degrabã, nefericitã.
„Un dascãl mereu surâzãtor”, cu o capacitate rarã de a aprecia ºi stimula valorile
intelectuale ºi spirituale ale oamenilor cu
care venea în contact.
„M-a învãþat – mãrturiseºte ambasadorul ce se considerã încã un discipol al Papei – cã spre a putea ucenici cu folos trebuie sã-þi respecþi maeºtrii în timp ce spre
a putea forma trebuie sã ºtii sã-þi respecþi
ºi sã-þi asculþi elevii”.
Aprecieri ale unei dote pe care Suveranul
Pontif, Papa Francisc, nu ºi-a abandonat-o
niciodatã ºi din care ºi-a fãcut un modus vivendi ca pãstor al multor sute de milioane
de suflete, creºtini ºi nu numai.

Românii cheltuiesc 43 de milioane de euro
pe cadouri dulci în decembrie
Vânzãrile de dulciuri se tripleazã în luna decembrie,
perioada Crãciunului generând un consum de peste
7,4 milioane de kilograme de dulciuri în România,
potrivit unui studiu realizat de producãtorul polonez
de biscuiþi, napolitane ºi crackers Dr. Gerard.

Danemarca… în topul bunãstãrii
Un muncitor din România care
primeºte o remuneraþie medie pentru ora de lucru câºtigã doar de 1,9
ori mai mult decât salariul minim
orar. Aceeaºi disparitate se înregistreazã ºi în Germania, Polonia, Irlanda ºi Polonia. Cea mai micã diferenþã este înregistratã în Suedia (1.3),
iar cea mai mare în Estonia (2.0)
Referitor la nivelul mediu de salarizare raportat în euro, studiul
Eurostat aratã cã un român câºtigã
brut, în medie, doi euro pe orã, ocupând astfel penultimul loc la nivel
european, dupã bulgari, care câºtigã în medie doar 1,7 euro. La polul
opus se situeazã Danemarca, unde
un muncitor primeºte o remuneraþie orarã brutã de 25.5 euro.
MARGA BULUGEAN

Potrivit studiului realizat de Dr.
Gerard, tendinþele de consum aratã
cã în ultima lunã a anului vânzãrile
de dulciuri în România se tripleazã,
acest trend fiind puternic susþinut
ºi de lansarea produselor sezoniere. Date de piaþã furnizate de Retail
Zoom aratã cã luna decembrie a
anului trecut a însemnat în retailul
modern autohton vânzãri de dulciuri
de peste 43 de milioane de euro,
respectiv 7,4 milioane de kilograme de produse, din care biscuiþii au
ocupat prima poziþie în volum, cu
o cotã de 24,3% ºi a doua poziþie
ca valoare, cu 16,4%. Napolitanele
au reprezentat 7,1% din valoare ºi
10,3% volum.
Cele mai mari creºteri, între
158% ºi 520% faþã de luna noiembrie, au fost înregistrate la praline,
figurinele de ciocolatã ºi produsele sezoniere. „În România, cele mai
cãutate arome pentru sãrbãtorile de
iarnã sunt cele de mãr copt, alãturi
de combinaþia mãr ºi scorþiºoarã.
Aroma de cuiºoare ºi citrice este
de asemenea printre favorite”, declarã Otilia Stanciu, Country Manager la Dr. Gerard România.

Tendinþa scãderii gramajelor
biscuiþilor ºi prãjiturelelor de la
gramajele de tip „family” la cele
de tip „on the go” se manifestã
atât pe pieþele europene cât ºi în
þara noastrã. În România, peste
40% din consumatori preferã o
gustare dulce între mese, napolitanele ºi biscuiþii fiind principalele
alegeri. În categoria gustãrilor de
peste zi, cel mai popular este
biscuitele-sandwich ambalat în
pachete pentru consum individual
(între 30 ºi 50 g/pachet).
În ceea ce priveºte preferinþa
pentru un anume tip de biscuite,
dintr-un total de peste 2,1 kilograme de biscuiþi consumaþi într-un
an de fiecare român - cantitate în
creºtere cu peste 70% faþã de
acum 10 ani, dar încã mult sub
media est-europeanã de 3,5 kg/locuitor -, în România cei mai apreciaþi rãmân biscuiþii simpli ºi petit
beurre (peste 40%), dar ºi biscuiþii-sandwich (peste 46%). Dr. Gerard anunþã vânzãri de peste patru milioane de euro ºi 2.000 de
tone de produse vândute în România în 2016.
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China va returna drona
subacvaticã SUA
China a decis returnarea dronei subacvatice americane capturate în apele internaþionale la
începutul acestei sãptãmâni, a
comunicat Pentagonul, ulterior
Donald Trump transmiþând cã
statul chinez ar trebui sã þinã
în posesia sa dispozitivul pe
care SUA nu-l mai doreºte.
“Ne-am exprimat obiecþia în
legãturã cu reþinerea ilegalã a
unui dispozitiv subacvatic în
timp ce opera în apele internaþionale din Marea Chinei de
Sud. Prin intermediul discuþiilor cu autoritãþile chineze, neam asigurat în privinþa unei
înþelegeri prin care Beijingul va
returna drona SUA”, a declarat purtãtorul de cuvânt al Pentagonului, Peter Cook. Nu au fost oferite
însã detalii în privinþa felului ºi datei la
care drona subacvaticã va fi returnatã.
Anterior declaraþiei lui Peter Cook, Ministerul Apãrãrii chineze a comunicat fap-

tul cã autoritãþile au decis returnarea dronei, criticând însã SUA pentru promovarea exageratã a incidentului. Preºedintele
ales al SUA, Donald Trump, a afirmat cã
acþiunea Chinei este ”una fãrã precedent”.

El a postat pe Twitter: “Ar trebui
sã-i spunem Chinei cã nu vrem
drona înapoi drona pe care aceºtia ne-au furat-o, sã-i lãsãm sã o
pãstreze”. “Dupã confirmarea faptului cã dispozitivul subacvatic
aparþinea SUA, autoritãþile chineze au decis tranferarea acestuia
într-o manierã corespunzãtoare.
China ºi SUA au discutat despre
acest proces. Nu este adecvat ºi
nici folositor faptul cã SUA a promovat în mod exagerat incidentul. Ne exprimãm regretul pentru
asta”, a declarat purtãtorul de cuvând al Ministerului Apãrãrii din
China, colonelul Yang Yujun. Colonelul Yang Yujun a adãugat cã
SUA “desfãºoarã în mod frecvent
operaþiuni de supraveghere ºi cercetãri militare în apele din apropierea Chinei”, statul chinez opunânduse unor asemenea acte solicitã sistarea
acestora. Departamentul de Stat nu a rãspuns în faþa acestor afirmaþii.

Omar bin Laden, fiul liderului al-Qaida,
restricþionat sã pãtrundã în Egipt
Omar, fiul lui Osama bin Laden, a fost
oprit sâmbãtã sã pãtrundã în Egipt, fãrã a i
se oferi un motiv pentru care numele sãu
s-ar afla pe lista persoanelor cãrora le este
interzis sã intre în acest stat, au declarat
oficiali ce lucreazã la aeroportul pe care
acesta a aterizat. Omar, în vârstã de 34 de
ani, este cel mai mare dintre cei patru fii ai
lui Osama bin Laden. Acesta cãlãtorea împreunã cu soþia sa, Zaina al Sabah from
Doha, ºi au solicitat în urma refuzului sã
fie trimiºi în Turcia. Cuplul, care a locuit
în Egipt vreme de câteva luni între 2007 ºi
2008, a mai fost anterior respins sã pãtrundã în statul egiptean. Omar a fost expulzat

din Egipt, dupã ce acesta a cerut azil politic în Spania. Madridul i-a respins sâmbãtã
definitiv cererea de azil politic, apreciind
cã siguranþa sa nu este în pericol în Orientul Mijlociu. În cadrul unui interviu dat agenþiei Reuters în anul 2010, Omar a declarat
cã a solicitat Arabiei Saudite ºi Iranului încheierea separãrii de fraþii ºi surorile sale,
în urma atacurilor de la 11 septembrie.
Omar a afirmat cã toþi copii din familia bin
Laden încearcã sã fie “buni cetãþeni ai lumii”, dar suferã de lipsa unui tatã ºi din
cauza stigmatului de a fi urmaºii unui lideri
al-Qaida, deºi niciunul dintre aceºtia nu au
fãcut parte din organziaþia teroristã.

Afganistan: Cinci angajate ale aeroportului
din Kandahar au fost ucise într-un atac armat
Cinci femei, angajate în corpul de
gardã al unui aeroport din oraºul afgan
Kandahar, au fost ucise de cãtre bãrbaþi armaþi neidentificaþi, în timp ce se
deplasau spre locul de muncã, au declarat oficiali ai forþelor de securitate.
Potrivit lui Samim Khpulwak, purtãtorul de cuvânt al guvernatorului din Kandahar, cele cinci femei s-ar fi ocupat
de percheziþionarea persoanelor de sex
feminin care cãlãtoreau din aeroportul
din Kandahar ºi erau angajate ale unei
firme private de securitate. “Doi bãrbaþi înarmaþi, aflaþi pe motocicletã au
urmãrit forgoneta ce le transporta pe
cele cinci femei, au deschis focul asupra acestora, ucigându-le atât pe acestea, cât ºi pe ºoferul autodubei”, a spus
Samim. Atacul armat nu a fost revendicat de nicio grupare teroristã, dar este
cunoscut faptul cã insurgenþii talibani
se opun femeilor care muncesc în afara caselor lor. Femeile afgane au fost
victimele atacurilor cu bombã, crimelor de onoare sau abuzurilor domestice, în ultimii 15 ani de conflicte în tim-

pul insurgenþei conduse de taligani care
a dus la deteriorarea securitãþii ºi creºterea violenþei în majoritatea zonelor din
þarã. În urma acestui atac mortal, mi-

nistrul Apãrãrii, Fikri Isik, a postat un
mesaj pe Twitter. “Vom lupta împotriva acestora, mobilizându-ne la nivel
naþional”.
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Guvernul britanic extinde pregãtirea
militarã a trupelor ucrainene
Marea Britanie va extinde programul
de pregãtire militarã al trupelor ucrainene, în prezenþa unui stat rus din ce în ce
mai beligerant, a anunþat Guvernul de la
Londra. Michael Fallon, ministrul
britanic al Apãrãrii, a declarat cã
iniþiativa va fi prelungitã pentru încã un
an, dat fiind faptul cã în estul Ucrainei
conflictul nu ar da semne cã se va încheia
curând. “Extinderea pregãtirii forþelor
armate ucrainene din partea Marii
Britanii transmite un mesaj clar cã
susþinem Ucraina ºi susþinem suveranitatea, independenþa ºi integritatea teritoralã a acesteia, în prezenþa unei Rusii tot
mai beligerante”, a adãugat acesta.
Potrivit lui Michael Follon, mii de
militari vor fi pregãtiþi de cãtre trupele
britanice, care sunt desfãºurate de-a
lungul a 14 poziþii în Ucraina, încã din
anul 2015. Aproximativ 100 de membri
din echipele de pregãtire sunt activi,
þinând 30 de cursuri de infanterie,
logisticã, medicinã ºi dezamorsare.
Forþele britanice au pregãtit pânã acum
peste 5.000 de militari ucraineni. Aceºtia
vor fi detaºaþi pe teritoriul Ucrainei cel
puþin pânã în anul 2018. Marea Britanie
coordoneazã alãturi de SUA, Canada,
Lituania, Polonia, grupul organizaþional
militar ”Quint”.

Ban Ki-moon, secretarul general
al ONU, ar putea candida
la preºedinþia Coreei de Sud
Ban Ki-moon, secretarul general al
ONU, a sugerat cã ar putea candida la
preºedinþia þãrii sale native, Coreea de
Sud. Mandatul lui Ban Ki-moon pentru
postul de secretar general al ONU va
expira la sfârºitul lui decembrie 2016. În
cadrul unei conferinþe de presã, Ban Kimoon a declarat cã are în vedere întoarcerea sa în statul sud-coreean ºi intenþioneazã sã-ºi ajute þara natalã cum poate
mai bine. Alegerile la preºedinþia statului
sud-coreean sunt programate sã aibã loc
în decembrie 2017, acestea ar putea avea
loc mai devreme de aceastã datã în cazul
în care Curtea Constituþionalã va susþine
votul Parlamentului pentru destituirea
preºedintei Park Geun-hye. Deputaþii sudcoreeni au depus o moþiune pentru
destituirea din funcþie a preºedintei Park
Geun-Hye, implicatã de mai multe
sãptãmâni într-un scandal de corupþie. În
textul moþiunii, Park este acuzatã de
încãlcarea Constituþiei ºi de o serie de
alte delicte, de la eºecul de a proteja
poporul pânã la corupþie ºi abuz de
putere. Curtea Constituþionalã va decide
dacã va valida moþiunea pentru ca Park
sã fie înlãturatã de la putere sau dacã o
va respinge ºi o va repune în drepturi. În
acest interval de timp, ea nu îºi va mai
putea îndeplini atribuþiile, ce vor fi
încredinþate premierului. Park va avea
doar titulatura de preºedinte.

Cel puþin 41 de militari, decedaþi
în urma unui atac sinucigaº în Yemen
Cel puþin 41 de militari au decedat ºi
mulþi alþii au fost rãniþi în urma unui atac
sinucigaº care a avut loc în oraºul Aden,
din sudul Yemenului. Echipe de intervenþia au sosit la faþa locului, iar strãzile din
zonã au fost blocate de cãtre forþele
militare. Militarii rãniþi au fost transportaþi la patru spitale din oraºul Aden.
Atacul sinucigaº a vizat baza militarã Al
Solban, în timp ce militarii se adunau la
coadã pentru a-ºi primi salariile. Potrivit
oficialilor yemeni de securitate, atacatorul a putut pãtrunde în interiorul bazei
militare, fiind deghizat drept militar.
Aden este capitala de facto recunoscutã
de ONU ºi de Guvernul yemenit. Sanaa,
aflându-se sub controlul rebelilor houthi
încã din anul 2015.
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Lipsa abordãrii identitãþii naþionale

„Un fenomen care mã deconcentreazã”
Invitatul Teatrului Naþional Craiova, în cadrul „Întâlnirilor SpectActor” din luna decembrie, a.c., a fost dl Mircea Martin, academician, critic ºi teoretician literar, editor. Mircea Martin a susþinut conferinþa „Ce (mai)
înseamnã azi identitate naþionalã?” – ieri, la
sala „Ion D. Sîrbu” a TNC. Problematica actualã se manifestã pe mult mai
multe paliere de acþiune, decât se
poate cuprinde la o privire sumarã a evoluþiei conceptului de identitate naþionalã.

„Conceptul de naþiune
e depãºit!?”

Mircea Martin (n. 12 aprilie 1940, Reºiþa), critic, teoretician ºi istoric
literar. Membru corespondent Academiei Române din 26 septembrie 2014.
Studii liceale la Reºiþa ºi universitare (Facultatea de Filologie) la Bucureºti.
Licenþiat în teoria literaturii, criticã literarã ºi folclor. În 1980 ºi-a luat
doctoratul în filologie în cadrul Facultãþii de Limba ºi Literatura Românã
din Bucureºti cu teza G. Cãlinescu, critic ºi istoric literar. Privire teoreticã. A
desfãºurat o bogatã activitate didacticã în cadrul Catedrei de teorie literarã
ºi literaturã comparatã a Facultãþii de Filologie din Bucureºti, pe care a
condus-o între 1990 ºi 2006. În acelaºi timp, a fost director al Editurii
Univers (1990–2000), al revistei „Euresis” (din 1990) ºi al revistei „Cuvântul” (2004–2006), director editorial al Editurii „Paralela 45” (2002–
2004) ºi al Editurii „Art” (2006–2012). Din 2006 este director al Centrului
interdisciplinar de studii europene ºi româneºti „Tudor Vianu” al Universitãþii din Bucureºti. A debutat în 1959 in „Contemporanul”.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pe 17 decembrie, de la ora 15,
la sala «Ia te uitã!» a TNC, Mircea
Martin, alãturi de Ioan Cristescu,
directorul Muzeului Naþional al Literaturii Române, au prezentat
Opera poeticã, I-II, de Cristian
Popescu, apãrutã la Editura Tracus Arte, în 2016. ªi prezenþa la
Craiova a academicianului Mircea
Martin nu avea sã se încheie aici.
Iatã cã, ieri, la sala „Ion D. Sîrbu” a TNC, în cadrul „Întâlnirilor
SpectActor” din luna decembrie,
a.c., organizate de Teatrul Naþional
din Craiova invitat a fost dl Mircea
Martin, academician, critic ºi teoretician literar, editor. Conferinþa a
purtat titlul „Ce (mai) înseamnã
azi identitate naþionalã?” ºi a fost
moderatã de scriitorul Nicolae
Coande. „Este un intelectual care
nu scrie uºor ºi considerã cã, dacã
în oralitate ni se permite sã divagãm, în scris e mai multã rigoare.
Avem peste 40 de conferenþiari, din
2009 încoace, la Întâlnirile SpectActor. Ultima datã a vorbit Sorin Antohi despre specificul naþional”, a
precizat scriitorul Nicolae Coande în cuvântul de deschidere.

„Ideea de sentiment naþional
este desconsideratã”
Fin cunoscãtor al realitãþilor interne ºi externe, academicanul Mircea Martin a precizat, încã de la
debutul prelegerii sale, cã „ de vreo
zece ani constat un fenomen care
mã deconcentrazã ºi, uneori, iritã.
Acesta a început ºi pe plan internaþional. Este vorba despre desconsiderarea ideii de naþiune ºi sentimen
naþional. Nu mã dezic de ceea ce
am fãcut în anii ’90, dar în condiþiile în care noi, cei din Est, am de-
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venit un subiect al globalizãrii, care
e o problemã actualã, nu accept ideea cã suntem împinºi sã ne desprindem de sintagma «identitate naþionalã». Ideea cosmopolitismului mi
se pare generoasã ºi am încercat
sã-i dau o actualitate, însã nu sunt
de acord în totalitate”, a spus academicianul Mircea Martin.

Astfel, omul de litere a precizat
cã se susþine, în prezent, cã acest
concept de naþiune este depãºit ºi
cã va dispãrea, motiv pentru care
trebuie sã ne pregãtim pentru o
astfel de situaþie. Invitatul a arãtat
cã nu se vorbeºte, doar la nivel
politic, de un subiect atât de delicat, cât mai ales s-a ajuns la o perspectivã epistemologicã, prin care
se probeazã cã suntem pãrtaºii unei
evoluþii intelectuale, dacã ne desprindem de naþiune! Domnia sa se
îndoieºte cã dezbaterea conceptului de naþiune poate vira cãtre cel
de naþionalism. ªi, cã o asemenea
echivalare ar trebui sã nascã mari
semne de întrebare referitor la cât
de corectã este abordarea.
Globalizarea este o realitate. O
trãim sub ochii noºtri. „Dar, nu
cumva tocmai globalizarea ºi globalismul acutizeazã problema naþionalã? Progresul tehnic este legat de globalizare. Este un lucru
obiectiv. Dar problema este dife-

tualã a conceptului de identitate naþionalã,
impactul globalizãrii asupra actului educativ,
dar ºi asupra relaþiilor interumane, nemulþumirea faþã de propaganda subtilã în privinþa
descurajãrii abordãrii temei puse în discuþie
au fost câteva dintre ideile cu care invitatul
ºi-a argumentat expunerea.

franceze ce, în opinia sa, nu va
scãdea vreodatã. Locul culturii
franceze nu va fi afectat de aceastã devãlmãºie a globalizãrii, este
convins acesta. De ce propaganda globalistã a câºtigat teren în
România, mai mult decât în alte
state europene a fost o altã întrebare retoricã pe care Mircea Martin a formulat-o. „De ce tinerii
care se duc cu burse în Occident
nu se reîntorc ºi nu încearcã sã
reformuleze tradiþia româneascã,
dupã viziunea lor? De ce nu-ºi
asuma condiþia de români? Pentru cã, de fapt, îºi asumã o istorie. Este lacunarã documentar de
o mie de ani, dar ne-o asumãm!”a
mai precizat Mircea Martin.

„Consecinþele acestei
indiferenþe mi se par grave”
Analizând comparativ sistemele educaþionale actual ºi cel de la
începutul secolului al XX-lea, invitatul Întâlnirile SpectActor a arãtat, fãrã nicio ezitare, „ce diferenþã este între ºcoala româneascã,
aºa cum a fost ea reglementatã prin
reforma lui Spiru Haret ºi ºcoala
de acum! Peste 75% dintre membrii Academiei Române de astãzi
sunt de origine ruralã. Care sunt
ºansele, în prezent, pentru copiii

Trebuie sã ne dezicem
de propria identitate!?
Pentru domnia sa, cosmopolitismul înseamnã evident cã el, cetãþeanul, aparþine lumii, universului. Dar nu împãrtãºeºte ideea cã a
fi cosmopolit trebuie sã te dezrãdãcineze. „Dacã vrei sã fi generos, deschis, sã respecþi drepturile
omului, trebuie sã te dezici de propria înrãdãcinare. Nu cred cã e
nevoie de o asemenea abordare”,
a mai atras atenþia invitatul. Totodatã, omul de carte Mircea Martin
relevã un aspect cât se poate de
firesc din lumea intelectualã: „prin
însãºi formaþia noastrã universitarã avem de a face cu componente
care depãºesc forma naþionalã.
Moºtenirea noastrã se compune nu
doar din ce avem de la moº-strãmoºii noºtri, ci ºi de la cei al altora, din afarã. Nemulþumirea mea
faþã de aceastã propagandã subtilã
sau mai puþin subtilã este cã întâlnim o tendinþã generalã, cu anumiþi vectori, care descurajeazã
identitatea naþionalã”.

„A-þi nega naþiunea este o dovadã
de evoluþie intelectualã!?”
Câteva întrebãri, cu un profund substrat istoric, adresate de
Mircea Martin auditoriului au lãsat sã se înþeleagã cã situaþia ac-

mai gravã formã de manifestare.
Suntem victime, fãrã reacþie, fãrã
opoziþie. Acceptãm sã fim robii
unui determinism extern, care nea dat un anumit loc în istorie”.

Solidaritatea socialã
poate sã disparã
Ajungând ºi la a gãsi o justificare a tuturor acþiunilor ce pun
într-un con de umbrã conceptul
de conºtiinþã naþionalã, Mircea
Martin avertizeazã cã, existã riscul sã disparã solidaritatea socialã, un element foarte important
pentru sãnãtatea unei naþiuni, dar
care poate deveni periculos pentru clasa politicã. „Interesul naþional nu este o expresie, pe care
dacã a folosit-o un politician corupt, acum, ar trebui sã nu o mai
folosim nici noi. Din contrã! Nu
este o vorbã goalã, lipsitã de conþinut profund. Orice þarã care se
respectã pune în discuþie aceastã
sintagmã”, a mai reliefat invitatul
Întâlnirile SpectActor.

Populaþia este frivolizatã
Asistãm ºi la un proces profund
de frivolizare a populaþiei. La televiziuni, deviza lor este spectacolul
ºi accidentul. „Televiziunea este,
din pãcate, mentorul acestei
naþiuni. Nu se întâmplã aºa ceva
în lume, poate doar în Italia televiziunea este atât de jos. Riscul mai
îndepãrat este cel al spãlãrii creierului ºi al plecãrii de creiere. Se
petrece un exod instituþionalizat de
creiere din România. Aceastã dezrãdãcinare poate fi o soluþie personalã, dupã o industrializare forþatã în anii ’70 ºi o dezindustrializare ºi mai forþatã în anii ’90. Prin
dezrãdãcinarea masivã, situaþia
pentru popor este catastrofalã”
avertizeazã academicianul Mircea
Martin.

Intelectualii nu se ocupã
de identitatea naþionalã

renþa mare între beneficiarii globalizãrii. ªi, mã tem cã din punct
de vedere cultural, lucrurile nu
sunt identice, dar pot fi urmãrite
în paralelism”, a punctat academicianul Mircea Martin.

O devãlmãºie a globalizãrii
Vorbind ºi despre tarele actuale ale societãþii româneºti, invitatul Întâlnirile SpectActor a arãtat
cã ºi alte state, mult mai puternice economic, se confruntã cu o
micºorare de vitezã în domeniul
cultural. ªi dã exemplul, culturii

din mediul rural sã meargã la ºcoalã, când ºcoala care se face acum
se face cu meditator?”

„Robii unui determinism istoric”
Nici în lumea politicã, optimismul omului de carte Mircea Martin nu a reuºit sã pãtrundã, mai ales
raportându-se la perioada actualã
ºi aratã cã reprezentanþii noºtri din
politicã se comportã cu o indulgenþã „ce nu ºtiu cât este de dezinteresatã. Iar consecinþele acestei
indiferenþe mi se par grave. Deresponsabilizarea mi se pare cea

Apreciind drept o mare greºealã cã, acum, intelectualii nu se ocupã de identitatea naþionalã, invitatul a arãtat cã existã pericolul ca,
oricând, extremiºtii sã poatã intra
în joc, pe fondul retragerii intelectualilor din dezbateri. „Corupþia
politicã ºi economicã la toate segmentele, sãrãcia în creºtere, analfabetizarea sunt cele care formeazã premisele unui extremism. Este
un miracol cã nu s-a ajuns, deja,
la extremism. Clasa politicã nici
nu e în stare sã gândeascã un proiect de identitate naþionalã, dar sãl mai ºi punã în practicã. Intelectualii publici, de azi, în loc sã rãmânã independenþi ºi sã atragã
atenþia la derapaje, au intrat în partizanat politic”.
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ctorii Ilie Gheorghe, Emil Boroghinã,
Claudiu Bleonþ, Nataºa Raab, Cãtãlin
Miculeasa ºi Alex Calangiu, scenograful Viorel Peniºoarã-Stegaru, recuzitiera Marieta Mierlã, critici de teatru, jurnaliºti ºi colaboratori au fost premiaþi, sâmbãtã seara, în cadrul
Galei Teatrului Naþional „Marin Sorescu”, prima
de acest fel pe care instituþia o organizeazã pentru a-i rãsplãti pe cei care, de-a lungul timpului,
i-au stat alãturi în realizarea ºi/sau promovarea

proiectelor. Evenimentul s-a dorit a fi unul de
þinutã, cu o atmosferã distinsã, din care n-au lipsit
muzica live café-concert, codul vestimentar „black
tie” ºi un cocktail party de final, nici invitaþii speciali – de la reprezentanþi ai unor importante firme,
care au susþinut Gala prin sponsorizãri, la Erwin
ªimºensohn, secretar de stat în Ministerul Culturii. Expoziþia de statui vivante ºi licitaþia de obiecte
din recuzita instituþiei au adus spectacolul în foaier,
dând culoare sãrbãtorii teatrului craiovean.
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Premiile Galei TNC 2016:
PREMIUL DE EXCELENÞÃ: „Marelui actor, inegalabilului Ilie Gheorghe, care a dus faima teatrului craiovean peste hotare, cu mãiestria unui
artist rarisim, unicat” (premiu oferit de compania ADE Gas)
PREMIUL „PROSPERO”: Emil Boroghinã, „pentru himericul vis al
Prinþului Hamlet, devenit realitate: a fi cu Shakespeare pânã la capãtul
Spectacolului” (premiu oferit de TNC)
PREMIUL „ION POPESCU-UDRIªTE”: Viorel Peniºoarã-Stegaru,
„Meºterului de frumos, idealului transpus în blândeþea culorilor ºi a rigorii Artei scenografice” (premiu oferit de TNC)
PREMIUL SPECIAL: Ilarian ªtefãnescu, „pentru contribuþia excepþionalã la organizarea ºi desfãºurarea celor douã mari evenimente ale
anului teatral 2016 în România, Festivalul Internaþional Shakespeare, ediþia
a X-a, ºi Premiul Europa pentru Teatru, ediþia a XV-a” (premiu oferit de
TNC ºi Fundaþia „Shakespeare”)

Foto: Florin Chirea

Peste 20 de premii
acordate artiºtilor, jurnaliºtilor
ºi colaboratorilor
„Pentru prima oarã organizãm
Gala TNC, un moment pe care îl
dorim special. Mai ales cã vine
dupã un an în care am încercat
sã ne reinventãm ºi sã realizãm
noi proiecte, sã gãsim o altã cale
de comunicare cãtre public. Am
avut un an foarte plin ºi din
perspectiva Festivalului Internaþional Shakespeare ºi a Premiilor
Europa pentru Teatru. Intenþia
este ca, în cadrul acestei Gale, sã
îi rãsplãtim pe toþi cei care ne-au
fost alãturi în aceastã perioadã.
Bineînþeles, ºi pe actori, ºi pe cei
din spatele scenei”, precizau
reprezentanþii Naþionalului
craiovean, sãptãmâna trecutã,
într-o conferinþã de presã.
Programul Galei TNC 2016 a
avut în centru premiera oficialã a
spectacolului „O lunã la þarã”
de Turgheniev, în regia lui Cristi
Juncu, precedatã de primirea
invitaþilor pe muzicã de caféconcert, în compania lui Bogdan
Uþã, instrumentist în Orchestra
Simfonicã a Filarmonicii „Oltenia”, ºi urmatã de festivitatea de
premiere. Peste 20 de distincþii
au fost acordate artiºtilor,
jurnaliºtilor, colaboratorilor ºi
partenerilor teatrului, evenimentul
desfãºurându-se în foaier, în
prezentarea actorilor Anca Dinu
ºi Marian Politic.

Ilie Gheorghe ºi Emil Boroghinã
– marii premiaþi
ºi marii absenþi ai Galei
Marii premiaþi, dar ºi marii
absenþi ai Galei au fost actorii Ilie
Gheorghe ºi Emil Boroghinã,
primul aflat la Iaºi, unde i s-a
decernat un Premiu Special în
cadrul Galei „Oamenii Timpului”,
celãlalt, la Bucureºti, unde a
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susþinut un recital în încheierea
Anului „Shakespeare 400” în
România. De asemenea, un
premiu special i-a revenit lui
Viorel Peniºoarã-Stegaru (82 de
ani), cunoscut pictor scenograf
al Teatrul Naþional din Craiova,
unde a realizat decoruri ºi
costume pentru circa 220 de
spectacole. De asemenea, în
cadrul Galei s-a dorit ºi rãsplãtirea activitãþii oamenilor din
spatele scenei, fãrã de care nici
un spectacol nu ar putea fi adus

dar nu e târziu nici pentru 2016…
Mã bucur foarte mult de acest
spectacol pe care cred cã l-aþi
gustat (n.r. – „O lunã la þarã”) ,
îmi aduce aminte de „Unchiul
Vanea”. Pe Iulia Colan o desemnez
urmaºa mea! Vã mulþumesc foarte
mult pentru iubire! Este cântecul
meu de lebãdã… îi las pe cei tineri
sã vã încânte de-aici înainte», a
declarat Nataºa Raab, la primirea
premiului. Bucuros cã votul
publicului i-a adus aceastã distincþie a fost ºi Claudiu Bleonþ.

PREMIUL BACKSTAGE: Marieta Mierlã, „pentru dãruirea constantã ºi necondiþionatã faþã de Teatrul Naþional Craiova, fãrã de care
atmosfera din spatele cortinei nu ar fi atât de luminoasã” (premiu
oferit de TNC)
PREMIUL SPECTATORULUI – categoria „Actor”: Claudiu
Bleonþ, „pentru ingeniozitatea, rafinamentul ºi pasiunea cu care construieºte roluri memorabile pe scena craioveanã” (premiu oferit de „Sãuleanu ºi Asociaþii – Societate de Avocaþi”)
PREMIUL SPECTATORULUI – categoria „Actriþã”: Nataºa Raab,
„pentru cultivarea unei relaþii de suflet cu propriul public, ca ºi pentru
dãruirea ºi implicarea în viaþa teatralã ºi culturalã craioveanã” (premiu
oferit de Yves Rocher)
PREMIUL PENTRU DEBUT: actorul Cãtãlin Miculeasa, „pentru talentul de a juca în echipã roluri în care asumã pasiune ºi devotament
pentru teatru” (premiu oferit de BCR)
PREMIUL PENTRU CRITICÃ DE TEATRU: Marius Dobrin, „pentru dãruirea cu care vede, simte ºi îmbrãþiºeazã teatrul craiovean, încã
din vremea când, student fiind, el însuºi juca”, ºi Cristina Rusiecki, „pentru
expertiza criticã profesionistã, cãldura ºi ataºamentul probate faþã de
spectacolele teatrului craiovean” (premii oferite de Yves Rocher)
PREMIUL PENTRU JURNALISM CULTURAL – presã scrisã:
Magda Bratu – cotidianul „Cuvântul Libertãþii”, „pentru generozitatea
cu care a reflectat ºi reflectã evenimentele teatrale ºi culturale ale TNC
în paginile unui ziar de tradiþie” (premiu oferit de Agenþia de Turism
Mapamond)

Foto: TNC
în faþa publicului. Distincþia a
ajuns la recuzitiera Marieta
Mierlã, cu o activitate de 30 de
ani în slujba acestei instituþii.

Claudiu Bleonþ:
„Mulþumesc Teatrului Naþional
Craiova cã m-a adoptat în
aceastã familie extraordinarã”
Premiile Spectatorului au
revenit îndrãgiþilor Claudiu Bleonþ –
pentru cel mai popular actor ºi
Nataºa Raab – pentru activitatea
din 2016, fiind decise pe baza
nominalizãrilor fãcute de public, în
chestionarele primite încã de la
începutul stagiunii. «Eu credeam
cã primesc acest premiu pentru cei
30 de ani dedicaþi acestui teatru,

„Mulþumesc Craiovei ºi Teatrului
Naþional cã m-a adoptat în aceastã
familie extraordinarã. Mã simt ca
acasã aici”, a spus actorul. Alte
premii au fost acordate pentru
debut actoricesc, criticã de teatru
ºi jurnalism cultural.
***
Gala TNC 2016 s-a dovedit a
fi un bun prilej ºi pentru mediul
de afaceri sã-ºi premieze, la
rându-i, preferaþii de pe scenã.
Astfel, în afara nominalizãrilor
Teatrului Naþional Craiova, a mai
fost acordat Premiul „Juvenis”
actorului Alex Calangiu. Totodatã, teatrul ºi-a premiat partenerii,
pentru susþinerea ºi promovarea
actului cultural ºi a evenimentelor
iniþiate de instituþie.

PREMIUL PENTRU JURNALISM CULTURAL – televiziune: Anca
Þoghe – TVR Craiova, „pentru merite profesionale indubitabile în prezentarea marilor spectacole ºi evenimente ale Teatrului Naþional Craiova”
(premiu oferit de AUTEC AUTOTECHNIK – SKODA ºi Yves Rocher)
PREMIUL PENTRU JURNALISM CULTURAL – radio: Simona
Lica – Radio Oltenia Craiova, „pentru pasiunea ºi profesionalismul cu
care sprijinã artiºtii Teatrului Naþional Craiova” (premiu oferit de AUTEC
AUTOTECHNIK – SKODA ºi Yves Rocher)
PREMIUL PENTRU FOTOREPORTAJ: Bogdan Dãnescu, „pentru
entuziasmul ºi meticulozitatea de a ilustra evenimentele din teatru, asemenea unor pânze pline de viaþã ºi culoare” (premiu oferit de Agenþia de
Turism Mapamond)
PREMIUL PENTRU CEL MAI ACTIV BLOGGER: Iulian Fira, „pentru viziunea aparte ºi nota plãcut discordantã de a prezenta spectacolele
Teatrului Naþional din Craiova” (premiu oferit de Yves Rocher)
PREMIUL „JUVENIS”: actorul Alex Calangiu, „pentru prezenþa scenicã deosebitã, care ar putea face din el un alt mare june prim al scenei
craiovene” (premiu oferit de compania POLISEA)
PREMIUL „PRIETENII TNC”: BCR, SAFF TRADING, ELPRECO, GARANTI BANK, AUTEC AUTOTECHNIK ºi SKODA, „pentru
susþinerea ºi promovarea actului cultural ºi a evenimentelor iniþiate de
Teatrul Naþional din Craiova”
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Elevi ºi profesori, în concurs francofon,
pentru Sãrbãtoarea Crãciunului
Astãzi ºi mâine, dupã o perioadã mai lungã de
teneriat cu Asociaþia Românã a Profesorilor de
înscriere destinatã participanþilor, la Craiova se
Limba Francezã, Inspectoratul ªcolar Judeþean
desfãºoarã o nouã ediþie a concursului interjudeDolj, Colegiul Tehnic Energetic ºi Biblioteca „Omþean „Noel dans le monde francophone”, organizat
nia”, toate din Craiova. Competiþia este adresatã
de cãtre Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”, în parelevilor din ciclurile primar ºi gimnazial.
Concursul are ca scop stimularea
crãrile. Locurile unde vor avea loc
participant sau, dupã caz, grup, nu
participãrii elevilor ºi cadrelor didacexpunerile ºi evaluarea sunt Colegiul
poate interpreta mai mult de douã
tice la activitãþi cultural-artistice exTehnic Energetic ºi Biblioteca „Omcântece, cu un timp limitã de cinci mitra-curriculare, în vederea conºtiennia”. În prima locaþie, începând cu
nute. La creaþie literarã – „Racontetizãrii importanþei învãþãrii limbii franora 14:00, se va desfãºura competimoi Noel francophone”, participanceze ºi cunoaºterii altor culturi franþia la Secþiunea „scketch” ºi la „inþii îºi pot exprima gândurile ºi senticofone. Obiectivele sunt foarte clare:
terpretare vocalã”. În cea de-a doua,
mentele prin poezie ºi prozã, conform
cunoaºterea obiceiurilor ºi a tradiþiitimp de douã zile, va fi vernisajul extemei „Noel dans le monde francoplor de Crãciun din lumea francofonã;
poziþiei-concurs de arte plastice.
hone”, textul având maximum 200 de
promovarea dialogului intercultural ºi
pentru cei din clasele I-IV,
Fiecare secþiune, cu tematica sa cuvinte
a educaþiei de acelaºi sens; dezvoltarespectiv 300, pentru gimnaziu. În
Fiecare secþiune a avut tematica
rea capacitãþii de exprimare în limba
ceea ce priveºte „Creaþia plasticã”,
sa. Astfel, la „scketch”, a fost vorba
francezã; dezvoltarea spiritului compornind de la tematicile amintite, lude „Noel dans l’espace francophone”,
petitiv prin alte activitãþi decât cele
crãrile vor fi executate în format A3,
cu o duratã de expunere de maximum
cuprinse în programa ºcolarã. „Gruîn creion, cãrbune, acuarelã, tempe10 minute, fiecare evhipã neputând
pul þintã” este compus din elevii clara, tuºuri, acrilice, ulei, pastel. Un
avea mai mult de doi profesori coorselor I-VIII. Data limitã de depunere a
profesot poate coordona lucrãrile
donatori. La „interpretare vocalã”,
dosarelor a fost 7 decembrie, iar aselevilor înscriºi la maximum trei secvor fi cântece dedicate Crãciunului,
tãzi ºi mâine va fi perioada în care coþiuni ºi nu mai mult de cinci pentru
din repertoriul francofon, iar fiecare
piii ºi mentorii lor îºi vor prezenta lufiecare dintre secþiunile creaþie lite-

rarã ºi plasticã. Jurizarea se va realiza
în cele douã zile de concurs, iar Corpul examinatorilor va fi format din profesori de limba francezã din învãþãmântul universitar ºi preuniversitar,
profesori de muzicã ºi de desen din
preuniversitar. Rezultatele concursului vor fi afiºate pe http://
limbitomanicedolj.wikispaces.com/ ºi
pe http://arpfdolj.wordpress.com, în
perioada 26 – 31 decembrie. Diplomele ºi premiile vor putea fi ridicate de la
sediul Bibliotecii „Omnia”, dupã data
de 1 martie 2017. „Concursul vine sã

întâmpine sãrbãtorile de iarnã ºi reuneºte elevii din ciclurile primar ºi gimnazial, iubitori ai limbii franceze, pe
aripile muzicii, teatrului ºi creaþiei plastice. Ne bucurãm cã ºi-au anunþat participarea un numãr sporit de elevi din
mai multe judeþe ºi ne dorim ca acest
concurs sã devinã tradiþie ºi stimul
pentru învãþarea limbii franceze ºi cunoaºterea culturii francofone” , a precizat prof. Adriana Sãlceanu, inspector pentru limba francezã, în cadrul Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.
CRISTI PÃTRU

Proiecte cu elevii, despre mediu Sub acelaºi patronaj spiritual, împreunã, de sãrbãtori

„Tinerii Ambasadori în luptã cu
schimbãrile climatice” ºi „Eco-eficient” sunt douã proiecte care vor
fi implementate, în perioada ianuarie – decembrie 2017, de Fundaþia
„TERRA Mileniul III”, care selecteazã, în acest scop, 60 de profesori din întreaga þarã. Proiectul „Tinerii Ambasadori în luptã cu schimbãrile climatice” îºi propune creºterea nivelului de educaþie privind

cauzele ºi efectele
schimbãrii climatice
în România. În acest
scop, 600 de elevi de
gimnaziu, îndumaþi
de 30 de cadre didactice vor putea
învãþa cum sã previnã sau sã gãseascã
metode de adaptare
la schimbãrile climatice. Acest lucru le
va fi folositor, în vederea identificãrii
unor profesii caracteristice economiei
verzi sau celei circulare, care sunt noile
modele de dezvoltare europeanã. „Ecoeficient” va avea ca beneficiari direcþi
30 de profesori de gimnaziu ºi peste
600 de elevi, scopul constând în creºterea nivelului de educaþie privind
utilizarea eficientã a energiei acasã,
la ºcoalã ºi în comunitate. Cum este
destinat , în principal lor, cadrele didactice se pot înscrie pânã pe 22 decembrie, la https://terramileniuliii.typeform.com/to/UQc27J.
CRISTI PÃTRU

Comunicat de presã
În sãptãmâna 19 - 22 decembrie,
tema din proiectul Cãrticica pentru prichindei ºi copii mai mãricei derulat de Secþia pentru Copii
ºi Tineret a Bibliotecii Judeþene
Alexandru ºi Aristia Aman este:
Colinde, colinde, e vremea colindelor.
Cum colindul este un cântec tradiþional, copiii vor arãta cum au
înþeles ºi cum pãstreazã minunatele tradiþii româneºti de iarnã.
Secþia pentru Copii ºi Tineret
mulþumeºte colaboratorilor, massmedia, cadrelor didactice, copiilor
ºi pãrinþilor deopotrivã pentru felul în care s-au implicat în proiectele desfãºurate în acest an.
Sãrbãtori fericite ºi La mulþi ani!
Ne sunt alãturi preºcolarii ºi ºcolarii de la urmãtoarele grãdiniþe ºi
ºcoli craiovene, programaþi astfel:
Luni , 19 decembrie

900-1000
L.T.T.A Grãdiniþa
nr. 18
1000-1100 Liceul de Arte Marin
Sorescu-Grãdiniþã
1100-1200 ªc. Gimn. Mihai Viteazul
1500-1600 C.N. ªtefan Velovan
Marþi, 20 decembrie
1000-1100 Liceul de Arte Marin
Sorescu
1100-1200 Liceul de Arte Marin
Sorescu
Miercuri, 21 decembrie
1000-1100 Grãdiniþa Castelul
Fermecat
Joi, 22 decembrie
1100-1200 Grãdiniþa Paradisul
Copiilor
1500-1600 C.N. Carol I
Biroul de Presa al Bibliotecii Judeþene Alexandru ºi Aristia Aman
Craiova
E-mail: presa@aman.ro

În cadrul proiectului de parteneriat „Împreunã
pentru o lume mai bunã”, încheiat între Colegiul
Naþional Militar „Tudor Vladimirescu” ºi Grãdiniþa „Tudor Vladimirescu”, din Craiova, cei mici au
primit vizita prietenilor lor mai mari, activitatea
derulându-se sub genericul „Asta-i datina
strãbunã!”. Preºcolarii de la grupa mare „A” au
pregãtit, împreunã cu oaspeþii, daruri de Crãciun,
iar cei de la grupa mare „B” le-au oferit un frumos

spectacol cu poezii ºi colinde. Elevii colegiului,
însoþiþi de prof. Camelia Tobã, au primit cadoiri
ºi covrigi de la colindãtorii pe care i-au invitat
sã le facã o vizitã, anul viitor. „Aceste activitãþi
sunt menite sã stabileascã puternice legãturi
între cele douã instituþii de eleitã care au acelaºi
patron spiritual”, ne-a declarat prof. Virginia
ªovoiu, de la Grãdiniþa „Tudor Vladimirescu”,
coordonatoarea proiectului.
CRISTI PÃTRU

Comunicat
de presã
Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman” vã invitã luni, 19 decembrie 2016, ora
15:00, în sala Acad. Dinu C. Giurescu, la dubla
lansare a volumelor Într-un genunchi de anotimp (versuri) , Ursuleþul de pluº (povestiri),
ale autoarei Daniela Tiger.
Evenimentul va fi moderat de Augustin Jianu ºi va avea ca invitaþi: Dan Lupescu, Mihaela Rãdulescu, Rodica-Rozalia Jianu, Mãdãlina
Bãrbulescu, Alla Cebotari, Mircea Suchici, Cornel Popescu.
Biroul de Presa al Bibliotecii Judeþene Alexandru ºi Aristia Aman Craiova
E-mail: presa@aman.ro

Comunicat de presã
Biblioteca Judeþeanã ,,Alexandru ºi Aristia Aman’’ organizeazã luni, 19
decembrie 2016, ora 1000, în Sala Acad. Dinu C. Giurescu, Conferinþa Anualã
a bibliotecarilor din bibliotecile publice din judeþul Dolj, cu tema: Evaluarea ºi Autoevaluarea activitãþii de bibliotecã.
În cadrul evenimentului, bibliotecarii au ocazia sã prezinte în faþa colegilor de breaslã realizãrile profesionale, sã dezbatã tema propusã, cât ºi promovarea profesiei de bibliotecar.
La conferinþã sunt aºteptaþi bibliotecari de la bibliotecile municipale,
orãºeneºti ºi comunale.
Biroul de Presa al Bibliotecii Judeþene Alexandru ºi Aristia Aman Craiova
E-mail: presa@aman.ro

Comunicat de presã
Trupa de teatru Cutezãtorii a Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia
Aman” va susþine cu ocazia sãrbãtorilor de iarnã, sceneta „ În aºteptarea lui
Moº Crãciun”, la Penitenciarul de Maximã Siguranþã, Craiova, joi 22 decembrie, 2016, ora 10:30.
Cutezãtorii îºi doresc sã-i înveseleascã pe cei prezenþi cu o scenetã comicã, scrisã chiar de unul dintre actorii trupei, domnul Dan Constantin Nichita.
Biroul de Presa al Bibliotecii Judeþene Alexandru ºi Aristia Aman Craiova
E-mail: presa@aman.ro

RECOMANDÃRI TV

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Vorbeºte corect!
09:00 ªtirile de mâine (R)
09:35 Vreau sã fiu sãnãtos
09:40 Carpaþii, Plãmânul
Europei
09:45 Discover Romania
09:55 Vorbeºte corect! (R)
10:00 Teleshopping
10:40 România 9 (R)
11:20 România 9 (R)
12:00 Teleshopping
12:30 Geopolitice (R)
13:00 Ultima ediþie (R)
13:30 Euroconsumatorul
14:00 Telejurnal
15:10 Maghiara de pe unu
17:00 Telejurnal
17:30 Întrebãri ºi rãspunderi
18:25 Carpaþii, Plãmânul
Europei
18:30 Vorbeºte corect! (R)
18:35 Perfect imperfect
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:45 România 9
22:20 ªtirile de mâine
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:00 Euroconsumatorul (R)
00:35 TVR 60 (R)
01:35 Perfect imperfect (R)
02:50 Telejurnal (R)
03:30 România 9 (R)
04:05 România 9 (R)

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 De neoprit
2010, SUA, Acþiune, Dramã,
Thriller
22:30 Ai grijã ce iubeºti!
2015, SUA, Thriller
00:30 ªtirile Pro Tv
01:00 Tata mare
2015, SUA, Comedie
02:00 Flashpoint
2008, Canada, Acþiune, Dramã,
Thriller
03:30 Daune ºi interese
2007, SUA, Crimã, Dramã,
Mister, Thriller
05:00 Familia Heck
2009, SUA, Comedie
06:00 ªtirile Pro Tv

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:30 Poftiþi pe la noi!
23:30 Pe cont propriu
2003, SUA, Acþiune, Dramã
01:30 Observator (R)
03:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

TVR 2
07:00 Teleshopping
08:00 5 minute de istorie
08:10 Dimineaþa de sport
09:25 Auzul e un dar. Nu-l ignora!
09:30 Cap compas
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
11:25 Carpaþii, Plãmânul
Europei
11:30 Teleshopping
11:45 Documentar 360°-GEO
12:48 E vremea ta!
13:00 Telejurnal TVR 2
13:45 Auzul e un dar. Nu-l ignora!
13:50 Sport
14:00 Cultura minoritãþilor
14:30 Minoritãþi sub trei dictaturi
15:00 Duelul pianelor (R)
15:55 Cartea cea de toate zilele
16:00 Gala Umorului (R)
17:00 În vizor, România
18:00 Aripi de mãtase
2011, Japonia, Dramã
18:35 TVR60 - filler
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:00 TVR 60
21:10 Teatru TV
22:50 Ne-bunia Shakespeare 400
23:10 Ameninþarea
01:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
(R)
02:25 Naturã ºi sãnãtate (R)
02:50 TVR 60 (R)
03:40 În vizor, România (R)
04:30 Gala Umorului (R)

HBO
07:35 Cei patru fantastici:
Ascensiunea lui Silver Surfer
09:05 Oddball
10:40 Ultimii cinci ani
12:15 Noi suntem Marshall
14:25 Pixels: O aventurã digitalã
16:10 Sexul, batã-l vina!
17:50 Pe platourile de filmare
18:20 Legenda din Longwood
20:00 Internul
22:00 Momentum: Urmãrire
disperatã
23:35 Grimsby
01:00 S.W.A.T. - Trupe de elitã
03:00 Camera de camin

08:00 Inimã de frate (R)
09:15 Regina inimilor (R)
11:30 Dorinþa de Crãciun (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Clona
15:00 Culorile iubirii
16:00 Pentru cã te iubesc
17:00 Totul pentru tine
18:00 Intrigi in Paradis
19:00 Vieþi schimbate
20:00 Dragoste cu împrumut
22:00 Inimã de frate
23:00 State de România
00:00 Clona (R)
01:00 Micuþele mincinoase
02:45 State de România (R)
03:30 Familia Heck
05:30 Vorbeºte lumea (R)

PRO CINEMA
07:00 Looney Tunes
08:00 Lacrima diavolului (R)
10:15 La bloc (R)
12:30 Robbersonii ºi poliþia (R)
14:30 O zi perfectã (R)
16:30 La bloc
18:45 La plimbare cu racheta
20:30 Mãnâncã roagã-te iubeºte
23:30 Monstrul din Lake Placid:
Ultimul capitol
01:45 Rãzbunarea
03:15 Unde este dragostea?
05:15 Cine A.M.
06:00 Looney Tunes
06:45 La plimbare cu racheta
(R)

SPORT.RO
07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 Fotbal Uefa Champions
League: Barcelona - Celtic
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Rezumate UEFA Europa
League
17:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
20:00 Fight Night
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
02:30 ªtiri Sport.ro

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Cu lumea-n cap (R)
07:45 Focus 18 (R)
09:30 Teleshopping
10:00 La TV (R)
2015, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Salvaþi iubirea!
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
15:00 Cireaºa de pe tort
16:00 Camera de râs
16:30 Focus
17:00 Mondenii
2006, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai
bine
20:30 Age of Heroes
2011, Marea Britanie, Rãzboi
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Mama mea gãteºte mai
bine (R)
01:30 Age of Heroes (R)
2011, Marea Britanie, Rãzboi
03:15 Cireaºa de pe tort (R)
04:00 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
04:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:30 Adevarul Live
06:00 Focus din inima României
(R)
06:45 Teleshopping

KANAL D
07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
09:30 Teleshopping
10:00 Dila
2012, Turcia, Dramã, Romantic
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Ziua în care mi s-a scris
destinul
2014, Turcia, Dramã
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Bravo, ai stil! (R)
03:30 Fetele lu' dom' Profesor (R)
2014, România, Comedie
04:00 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
06:00 Teleshopping (R)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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ACASÃ
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programe TV / utile

Momentum:
Urmãrire disperatã
Se difuzeazã la HBO,
ora 22:00
Un film de acþiune ameþitor
plasat în captivantul peisaj
al metropolei sud-africane
Cape Town, Momentum este
o poveste despre crimã,
lãcomie ºi izbândã, populatã
cu câteva personaje care au
de comis un jaf complicat
care, însã, devine un cumplit eºec.
De neoprit
Se difuzeazã la Pro TV, ora 20:30
O garniturã de tren lungã de o
jumãtate de milã, încãrcatã la
capacitate maximã cu substanþe toxice ºi combustibil lichid,
se desprinde în mod accidental
de locomotivã ºi goneºte în
cea mai mare vitezã spre un
oraº din vecinãtate, fãrã ca
vreun om sã aibã control asupra ei. Un inginer feroviar cu
experienþã, pe nume Frank
Barnes, care este pe punctul
de a-ºi pierde locul de muncã
din cauza restructurãrilor...
Monstrul din Lake Placid:
Ultimul capitol
Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora 23:30
Black Lake este izolat de
populaþie printr-o barierã
electricã construitã de inginerii armatei. Ryan Loflin ºi
fiul sãu, Max, lucreazã la
bariera de protecþie ºi, împreunã cu ºeriful Theresa Giove
ºi braconierul Reba, încearcã
sã extermine crocodilii din
aceastã zonã.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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sursa: cinemagia.ro

VALUTA
Cursul pieþei valutare din 19 decembrie 2016 - anunþat de BNR
1 EURO ........................... 4,5210 ............. 45210
1 lirã sterlinã................................5,3844....................53844

$

1 dolar SUA.......................4,3263........43263
1 g AUR (preþ în lei)........157,7659.....1577659

METEO

luni, 19 decembrie - max: 3°C - min: -7°C

În general
ploaie
senin
ploaie
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.
EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ
Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumneavoastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Prevenirea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi
îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului


Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,
la cele mai bune preþuri!!!
Te aºteptãm
în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,
sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.
Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrât
ºi sunã la numãrul
de telefon: 025
1/438.440.
0251/438.440.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA
închiriazã
spaþii
ºi birouri.
Relaþii la
telefon:
0771/289.009.
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publicitate
OFERTE DE SERVICI
DJ - organizez evenimente pentru
onomasticã, cununie, botez, nuntã.
Relaþii la telefon:
0727/757.913.
Cãutãm cuplu cu
vârsta 23-33 ani,
permis conducere:
englezã începãtor,
pentru a lucra ca ºi
persoanã fizicã independentã în Anglia – Regiune Essex. Cuplul lucreazã împreunã la curãþenie: case, birouri, grãdini. Trimiteþi C.V. cu pozã ºi
numãr de telefon la
e-mail: ploaelaurentiu@yahoo.com.
Cuplurile alese vor
primi pe email-ul lor
toate detaliile. Preþul drumului este
suportat de fiecare,
fãrã alte costuri.
PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Relaþii la telefon: 0767/
674.328.
Execut zugrãveli,
gletuieli, montez
parchet. Garantez
calitatea. Telefon:
0755/010.296.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoase. Telefon: 0766/
359.513.
VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã
zonã centralã 40
mp, decomandatã
confort A sporit.
Telefon: 0766/
304.708.

APARTAMENTE

Apartament 4 decomandate toate îmbunãtãþirile. Telefon:
0745/995.125.
CASE

Vând casã în comuna Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã,
parchet ºi mobilã),
douã holuri ºi bucãtãrie; anexe gospodãreºti ºi beci; teren
de aprox. 1.400 mp;
grãdinã cu viþã-devie ºi pomi fructiferi;
fântânã în curte ºi posibilitate de racordare la reþeaua publicã
de alimentare cu
apã. Preþ: 50.000 lei,
negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând casã 2 camere bucãtãrie ºi hol cu
utilitãþi. Craiova, str.
Rãºinari, Nr. 91 cu
ieºire în str. Râului nr.
162. Telefon: 0771/
723.968.
Vând vilã Centru. Telefon: 0740/757.206.
Vând casã Craiova,
5 camere, 2 bãi, încãlzire centralã sau
schimb cu apartament. Telefon: 0746/
498.818.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Periºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.

Vând casã 5 camere 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Vând teren casã comuna Pieleºti, judeþul Dolj – 1820 mp.
Informaþii. Telefon:
0723/447.493.
Casã mare cu toate
utilitãþile super-îmbunãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.
TERENURI
Vând pãdure Borãscu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Proprietar vând teren
Cârcea ºi Gara Pieleºti. Telefon: 0752/
641.487.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, împrejmuit, asfalt,lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªimnicu de Jos, utilitãþila DJ, cadastru. Telefon: 0744/563.823.
Vând teren intravilan
4200 m, cadastru,
pomi fructiferi, vie la
10 km de Craiova
schimb – apartament + diferenþa. Telefon: 0727/884.205.
AUTO
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã,
super întreþinutã, toate consumabilele
schimbate recent,
fãrã nici un defect. Telefon: 0766/632.388.

Vand Seat Ibiza,
roºu, an fabricaþie
2008, 1.4 benzinã, 4
uºi, 16.0000 km,
taxa plãtitã, Climã,
geamuri electrice,
oglinzi electrice, pilot
automat, stare impecabilã. Preþ 3900
euro, negociabil. Telefon: 0765/312.168.
Vand Seat Leon 1.6.
Înmatriculatã RO; An fabricaþie: 2003;
Km: 195000; - 105
CP; Benzinã; Euro
4; - Aer Condiþionat;
6 airbag-uri; - Geamuri Electrice; Închidere centralizatã;
ABS; Servodirecþie;
Xenon; - Interior Recaro; Preþ 2700
Euro, negociabil.
Relaþii la telefon:
0765/312.168.
VÂNZÃRI DIVERSE
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte puþin
folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fontã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând frigider stare
bunã de funcþionare. Telefon: 0724/
065.756.
Vând televiozor color
IVORY cu telecomandã în bunã stare
de funcþionare . Preþ
100 lei. Telefon:
0351/808.490 sau
0740/515.044.
Vând televizor Panasonic în stare bunã
de funcþionare, maºinã de spãlat Whirlpool. Telefon: 0351/
414.149.
Vând aparat gimnasticã AB-ROCKET
nou 150 lei. Telefon:
0351/413.276.
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Vând þuicã de prunã. Telefon: 0765/
291.623.
Vând porci greutãþi
diferite- ªimnic. Telefon: 0756/029.777.
Vând coº metalic 5 m
- pentru sobe, centrale termice D15mm, jgheaburi
tablã, cârlige, apomentru apã, parazãpezi. Telefon: 0767/
153.551.
Vând colþar sufragerie pe burete
1300 lei, sufragerie
350 lei. Telefon:
0351/463.661;
0742/884.839
Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap,
TV color 102 cm,
sobã teracotã, 2 picioare schelã metalicã. Telefon: 0761/
853.192.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând þuicã de prunã,
vin, casã de marcat
marca Samsung
pentru piese. Telefon: 0727/884.205.
Presã hidraulicã
mase plastice, aragaz 3 ochiuri funcþionabil, giurgiuvele
trei canate cu geamuri vopsite. Cielo2006 cu gaz. Telefon: 0767/153.551.
Vând 4 gropi în cimitirul Romaneºti- Craiova. Telefon: 0744/
846.895.
Vând car bãtrânesc cu jug, original, pretabil terase,
grãdini. Telefon:
0729/033.903.

Vând maºinã de cusut, aspirator, fotolii,
scaune tapiþate, pat
dublu, comodã,
masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Vând sãpun de casã
5 lei / kg, ºubã îmblãnitã, guler astrahan
pe comandã, 4 bare
cornier de 70 cm,
lungime 2,80m, 3 foi
tablã zincatã 2/1- 15
lei buc. Telefon:
0770/303.445.
Drujbã electricã EINªEL lanþ rezervã200lei, cruce albã
scrisã 1200/400- 80
lei, covor persan 200/
1800 bine întreþinut –
100 lei, televizor color
cu telecomandã. Telefon: 0770/303.445.
Vând 2 fotolii VINTAGE, 1 bibliotecã, 1 vitrinã micã unde poþi
pune un aparat de
radio cu picup ºi o
noptierã pentru telefon. Preþuri mici. Telefon: 0729/684.222.
Vând menghinã instalaþii butelie aragaz. Telefon: 0767/
153.551.
Vând în Cimitirul Ungureni (zona Craiova) parcela G, rândul
4, plaþul 4- mormânt
- construit din ciment,
gard fier, 3/1,5 m,
douã locuri suprapuse. Telefon: 0745/
601.438; 0740/
012.173.
Vând TV Color D
102 cm, pat mecanic, centralã Bosch,
sobã teracotã, cãrucior handicap, polizor
2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Telefon: 0768/083.789.
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Vând 2 TV Color
Nei, Royal, telecomandã, defecte - 100
RON. Telefon:
0731/877.880;
0721/373.748.
Vând bicicletã copii –
50 lei, expresor cafea 100 lei, maºinã
de spãlat 50 lei. Negociabil. Telefon:
0351/181.202.
Calorifere fontã, aspirator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstrare armament mic ºi
cartuºe, piese Dacia
noi, piei bovinã ºi
oaie argãsite, combinã muzicalã Stereo 205, pantofi, bocanci noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 uºi solide
brad noi 2 m x 0,90
m, 2 cu toc negociabil, 3 arzãtoare
gaze sobã- 150 w.
Telefon: 0351/
809.908.
Vând avantajos, lãmâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând cort 4 persoane, 2 compartimente ºi verandã, douã
aragaze voiaj, butelie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu 20
litri noi, loc de veci Sineasca douã gropi
suprapuse. Telefon:
0251/427.583.
Vând baloþi lucernã
ºi bicicletã copii
pentru vârsta de 7
ani. Telefon: 0764/
779.702.

Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon: 0722/943.220.
Vând televizor Goldstar – 100 lei, 4
gropi suprapuse Romaneºti, maºinã de
cusut Ileana. Telefon. 0729/977.036.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, canapea, fotolii, scaune, bibliotecã, aspirator, masã, saltea copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimensiunile 1x0,50 m, butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez apartament
ultracentral. Telefon:
0755/074.742.
Închiriez spãlãtorie. Telefon: 0726/
230.679.

Centr
ul Comer
cial
Centrul
Comercial
SUCPI
anunţă programul
de lucr
u:
lucru
Luni - V
ineri
Vineri
9.00 - 20.00,
Sâmbătă 9.00 - 1
8.00,
18
Duminică 9.00 - 1
8.00.
18
Ofer spre închiriere
apartament ultracentral, complet mobilat, 2 camere decomandate, microcentralã, aer condiþionat, igienã ºi liniºte deplinã. Telefon:
0722/956.600.

Primesc în gazdã o
salariatã la bloc,
chirie + utilitãþi 500
lei. Telefon: 0762/
850.986.
Închiriez apartament
3 camere decomandate etaj1/8
zona Rotonda, mobilat. Preþ 360 Euro
negociabil. Telefon:
0746/541.175.
Închiriez apartament
douã camere decomandate, confortabil
în zona centralã, preferabil studenþi. Negociabil. Telefon:
0767/008.528.

DIVERSE

Singura argintãrie
din Craiova, situatã în
ValeaVlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate
manual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon:
0351/423.493.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
 TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
 VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:
.................

S.C. ED

Cãtre

PRESS COM S.R.L.

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:
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Izbânzi la pas pentru
formaþiile craiovene
Echipele masculine de
baschet ºi de volei ale SCMului ºi-au confirmat, sâmbãtã,
statul de mari favorite, obþinând victorii facile în campionat. Intraþi primii în luptã,
baschetbaliºtii au surclasat cu
99-70, în deplasare, pe BCM
Olimpic Baia Mare, punând
astfel punct unei serii de cinci
înfrângeri. Williams a fãcut
spectacol pe parchetul Sãlii
“Lascãr Panã”, fiind numãrul 1
la trei capitole, la cel al punctelor reuºite (23), al eficienþei
(indice 34) ºi la cel al recuperãrilor (9). Americanul a fost
urmat în topul realizatorilor de
compatriotul sãu Darius
Hargrove, autor a 20 de puncte

plus a celor mai multe pase
decisive – 5. Ceilalþi marcatori
ai alb-albaºtrilor au fost: Jamar
Abrams (14), Iuri Fraseniuc
(11), Vladislav Solopa (8),
Iulian Corneanu (8), Gregory
Dino (6), Marko Marinovic
(5), Andrei Damian (2), Mihai
Gavrilã (2). Au mai evoluat
Florin Popa ºi Baris Aktas.
SCM îºi va încheia parcursul din 2016 contra Timiºoarei,
meci programat în Bãnie, în
data 28 decembrie, de la ora
18:00, în direct la Digi Sport.
Trecând la volei, trupa lui
Dan Pascu s-a impus cu 3-0 la
Cluj-Napoca, pe seturi scorul
fiind 25-14, 25-19 ºi 25-20.
Acesta a fost ultima partidã de

campionat din acest an, nu
însã ºi ultima oficialã, craiovenii mai urmând sã înfrunte
mâine, în Slovenia, în cadrul
etapei a doua din grupele Ligii
Campionilor, pe ACH Ljubljana.
Baschet (m) – Liga Naþionalã – Etapa a 13-a
BCM Olimpic Baia Mare – SCM U Craiova 70-99, BC
CSU Sibiu – Steaua CSM Eximbank Bucureºti 75-76, BC
SCM Timiºoara – CS Dinamo Bucureºti 82-78. Partidele
BC Mureº Tg. Mureº – CS Phoenix Galaþi ºi BCM U Piteºti – CSM CSU Oradea s-au disputat asearã, în timp ce
U-Banca Transilvania Cluj stã.
Clasament
1. Steaua
11/1 23 7. Mureº
5/6 16
2. U-BT Cluj
10/1 21 8. CRAIOVA 4/8 16
3. Sibiu
8/4 20 9. Galaþi
4/7 15
4. Timiºoara
6/6 18 10. Baia Mare 1/11 13
5. Oradea
6/5 17 11. Dinamo
2/9 13
6. Piteºti
6/5 17

Volei (m) – Divizia A1 – Etapa a 13-a
CS “U” Cluj – SCM U Craiova 0-3, CSA Steaua Bucureºti – CS ªtiinþa Bacãu 3-0, ACS Municipal Zalãu – CS
ªtiinþa Explorãri Baia Mare 3-1, CS Unirea Dej – CSM
Bucureºti 0-3, CS Arcada Galaþi – CS Caransebeº 3-0.
Meciul LMV Tricolorul Ploieºti – VCM LPS Piatra Neamþ
a fost reprogramat pentru data de 25 ianuarie.
Clasament
1. Zalãu
34
7. Baia Mare
16
2. Steaua
34
8. Caransebeº
14
3. Galaþi
31
9. Bacãu
11
4. CRAIOVA
26
10. Dej
10
5. Ploieºti*
24
11. “U” Cluj
7
6. CSM Buc.
22
12. Piatra N.*
2
* - un joc mai puþin.

HANDBAL (F)

Real Madrid a câºtigat Mondialul cluburilor,
România va întâlni Austria în barajul nefiind însã departe de un rateu colosal
de calificare pentru CM 2017
Reprezentativa României va
înfrunta Austria în barajul de calificare pentru Campionatul Mondial din 2017, gãzduit de Germania, conform tragerii la sorþi
efectuate sâmbãtã, de EHF, la
Goteborg (Suedia).
Se va juca în dublã manºã, în
intervalul 9-11 iunie, respectiv
13-15 iunie, iar fetele lui Ambros
Martin vor juca mai întâi acasã.
Selecþionerul Austriei, care nu
s-a calificat la CE 2016 din Suedia, este Herbert Mueller, tehnician de origine românã.
Iatã ºi programul celorlalte
meciuri din barajul de calificare
la CM 2017 (zona Europa): Muntenegru — Belarus; Italia — Serbia; Rusia — Polonia; Ungaria
— Slovacia; Ucraina — Spania;

Croaþia — Slovenia; Cehia —
Turcia; Macedonia — Suedia.
La CM 2017 s-au calificat direct Norvegia, campioana mondialã en titre, Germania, þara
gazdã, Franþa, Danemarca ºi
Olanda, semifinaliste la CE
2016 (careu completat de Norvegia). Europeanului suedez sa încheiat asearã, în finala micã
întâlnindu-se Franþa cu Danemarca, iar în duelul pentru titlu
Olanda cu Norvegia. În penultimul act, disputat vineri searã,
Olanda a bãtut Danemarca cu
26-22 ºi Norvegia pe Franþa cu
20-16.
Amintim, România s-a clasat
pe locul 5, dupã o victorie dramaticã cu Germania, în ultima
secundã, scor 23-22.

Deþinãtoarea UEFA Champions League, Real Madrid, s-a
chinuit teribil, ieri, pânã sã punã
mâna pe trofeul Mondialului cluburilor, având nevoie de prelungiri pentru a trece de campioana Japoniei, Kashima Antlers,
scor 4-2 (2-2 la fnele timpului
regulamentar). Galacticii au pornit lansat ºi au deschis scorul
prin Benzema (9), numai cã
amfitrionii arenei din Yokohama,
susþinuþi din tribune de peste
68.000 de spectatori, au reuºit
sã rãstoarne rezultatul, graþie
unei “duble” semnate de Shibasaki (44, 52). Ronaldo (60),
dintr-un penalty a egalat, iar în
finalul celor 90 de minute niponii au ratat câteva ºanse imense. În prelungiri – care nu ar mai
fi trebuit sã-l gãseascã pe teren

pe Sergio Ramos, iertat de al
doilea galben de zambianul Janny Sikazwe, care iniþial dusese
mâna la buzunar –, Cristiano Ronaldo a fãcut legea, lusitanul realizând hat-trick-ul, dupã ce a

punctat în minutele 97 ºi 104.
Bronzul a fost cucerit de columbienii de la Atletico Nacional
Medellin, 2-2 (4-3 la loviturile de
departajare) cu formaþia mexicanã Club America.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DIGI SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: Gaz Metan Mediaº – Astra, Viitorul – FC Botoºani.
DIGI SPORT 2
17:00 – VOLEI (F) – Divizia A1: CS ªtiinta Bacãu – CS Dinamo Bucureºti / 21:45 – FOTBAL
Spania – La Liga: Bilbao
– Celta Vigo.
DOLCE SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: Gaz Metan
Mediaº – Astra, Viitorul –
FC Botoºani / 3:30 –
FOTBAL AMERICAN –
NFL:
Washington
Redskins – Carolina Panthers.
DOLCE SPORT 2
21:45 – FOTBAL Spa-

nia – La Liga: Bilbao – Celta Vigo.
SPORT.RO
20:00 – SPORTURI DE CONTACT – “Fight
Night”.
EUROSPORT 1
22:00 – FOTBAL Anglia
– Premier League: Everton – Liverpool.
EUROSPORT 2
21:15 – FOTBAL Germania – 2.Bundesliga: FC
Nurnberg – Kaiserslautern.
LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Liga
I: Viitorul – FC Botoºani.
LOOK PLUS
18:00 – FOTBAL – Liga
I: Gaz Metan Mediaº –
Astra.
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Tabelã congelatã la Chiajna
Concordia Chiajna –
Universitatea Craiova 0-0
Stadion: „Concordia“, spectatori: 500
Chiajna: Bãlgrãdean 7 – Bãrboianu 6, Albu 6, Tincu 6, Bucuricã
6 – R. Costin 6 – Serediuc 6 (63 Ciobanu 6, 88 N. Roºu), M. Cristescu 6, Grãdinaru 6 – R. Rãducanu 5, Pena 5 (75 Padovani) 5. Antrenor: Emil Ursu.
Universitatea: Calancea 7 – Briceag 6, Kay 6, Acka 6, Vãtãjelu 7
– Mateiu 7, Zlatinski 6 – Bãluþã 6, Gustavo 7 (83 Bancu), Nuno
Rocha 5 – Ivan 6. Antrenor: Gheorghe Mulþescu
Arbitru: G. Rãdulescu 5.

Ultimul meci al alb-albaºtrilor
a arãtat ca restul sezonului:
spectaculos, cu multe ratãri
ºi cu arbitraj potrivnic
O nouã tentativã a Craiovei de
a fi mãcar lider temporar s-a petrecut la Chiajna, în faþa unei echipe din subsol, dar care a reuºit sã
încurce aproape toate echipele
aflate pe locuri de play-off, inclusiv pe Universitatea, în tur. Oltenii au trecut devreme la treabã,
controlând jocul, dar ocaziile au
fost tratate superficial de Ivan,
Bãluþã ºi Gustavo, care nu i-au
dat emoþii fostului lor cãpitan,
Bãlgrãdean. O piedicã le-a pus
alb-albaºtrilor ºi centralul Rãdulescu, pasiv la faultul în careu asupra lui Gustavo. Treptat, Chiajna
a echilibrat jocul ºi a avut cea mai
mare ocazie a primei pãrþi, când
Serediuc s-a fâstâcit în faþa lui
Calancea ºi l-a izbit cu mingea cu
care trebuia sã facã 1-0.
Abia în startul reprizei secunde au egalat oaspeþii scorul ocaziilor mari de gol, Gustavo trecând
la câþiva centimetri de mingea trimisã viclean în careu de Vãtãjelu. În schimb, Mateiu a ajuns cu
capul centrarea primitã în careu,
dar a intervenit Bãlgrãdean, care
ºi-a salvat echipa cu un reflex.
ªtiinþa a rãmas periculoasã, riscând mai mult decât gazdele, a
ajuns des la finalizare, dar acolo
a arãtat aceleaºi probleme ca pe
tot parcursul acestui sezon. Mai
preciºi au fost ilfovenii, care au
avut douã ºuturi bune la fazele
create de noul-intrat, Ciobanu.
Ocaziile au abundat, iar Bãluþã a
fost blocat in extremis de Bucuricã. Oaspeþii au mai cerut un
penalty, când olteanul lor, Bãrboianu, a intervenit cu mâna la
ºutul lui Gustavo. Mulþescu a
efectuat doar o schimbare, ºi
aceea pe final, deºi câþiva dintre
elevii sãi pãreau extenuaþi dupã
o orã de joc, iar Nuno Rocha
practic n-a existat pe teren. Antrenorul a refuzat sã le ofere
câteva minute lui Surugiu ºi Petre, deºi ei aduseserã calificarea
în sferturile Cupei României cu
câteva zile în urmã.

La o altã pretenþie ofensivã a
Craiovei, Ivan a fost faultat în
marginea terenului de Bãlgrãdean,
ieºit bine sã-l intimideze în afara
careului pe atacantul oltean.
„Pufi” ºi-a exasperat foºtii coechipieri, intervenind ºi la ultimul
ºutul periculos al acestora, expediat de Bãluþã. Chiajna mai încurcã o datã Craiova, care agoniseºte
37 de puncte în 2016, terminã pe
locul 4 ºi pãstreazã ºanse mari la
play-off, dar rãmâne cu dezamãgirea ratãrii în serie a ºanselor de
a fi mãcar o etapã liderul Ligii I.

Mulþescu,
nemulþumit
de ratãri
ºi de arbitraj
„Îmi pare rãu cã nu am luat
toate punctele, pentru cã am atacat încontinuu, când am dat pe
poartã, a apãrat Bãlgrãdean, iar
când a trecut mingea de el, s-a
dus puþin de lângã barã. m jucat
cu o echipã de fotbal-baschet. Ei
au jucat pe doi pivoi, minge lungã, dar asta e treaba lor. Îmi do-

ream sã fim mãcar puþin pe primul loc, conta pentru moral ºi
consider cã jucãm cel mai bun
fotbal, alãturi de Viitorul. Trebuie
sã fim mult mai concentraþi la finalizare ºi sã încercãm sã marcãm. Nu avem un jucãtor care sã
marcheze. Arbitrajul a fost o ruºine, am avut un penalty, douã
offsiduri care nu au fost, este inimaginabil ceea ce s-a întâmplat.
Nu este permis sã dai cartonaº
galben în minutul 2. Nu mi-a zis
nimic, nu a vorbit cu mine, s-a întors cu spatele ºi a plecat, nu mia dat explicaþii. Puþini sperau ca
la începutul campionatului sã
avem asemenea traseu ºi vreau
sã-i felicit pe jucãtori pentru toatã munca depusã. Dacã vom face
transferuri care sã ne ajute sã
creãm un echilibru între compartimente, ne putem bate la titlu. „a
declarat Gheorghe Mulþescu

Clubul Sportiv Judeþean ªtiinþa “U” Craiova
organizeazã înscrieri
înscrieri la
la fotbal,
fotbal,
organizeazã
pentru
pentru grupele
grupele de
de copii
copii nãscuþi
nãscuþi în
în anii
anii
2008, 2009,
2009, 2010,
2010, 2011
2011 astfel:
2008,
antrenor Vitan
Vitan Radu,
Radu, tel.
tel. 0752190531
0752190531 - antrenor

grupa 2008
Program-Luni ºi
ºi Miercuri
Miercuri 17,00
17,00 -- 18,30
18,30
Program-Luni
la Scoala nr. 32 (Balon)
 antrenor

antrenor Dobrotescu
Dobrotescu Alin,
Alin, tel.
tel.
0723055640 - grupa 2009
Program-Luni ºi
ºi Miercuri
Miercuri 17,3017,30- 19,00
19,00
Program-Luni
la Liceul Henri Coandã (Balon)
 antrenorMogoºanu
antrenorMogoºanu
Daniel,
tel.
antrenor
Mogoºanu Daniel,
Daniel, tel.
tel.

0763311207 - grupa 2010-2011
Program-Marþi ºi
ºi Joi
Joi 17,3017,30- 19,00
19,00 la
la Liceul
Liceul
Program-Marþi
Henri Coandã (Balon)

ºansa de a ne bate la titlu, cu siguranþã vom profita de ea”.

Cãpitanul Bogdan Vãtãjelu a
spus: „Am fi meritat mai mult, trebuia sã câºtigãm, dupã ocaziile pe
care le-am avut. Sunt supãrat cã
nu am luat toate cele 3 puncte. Am
fi meritat puþin mai mult în acest
campionat, dupã modul cum am
jucat ºi câte ocazii am avut. Problema noastrã este la finalizare,
avem 10 ocazii pe meci ºi nu am
dat niciodatã mai mult de douã
goluri. Ne trebuie un marcator.
Sunt mulþumit de evoluþia de pânã
acum, per total. Dacã vom avea

Fostul jucãtor al Universitãþii,
Fane Bãrboianu, a recunoscut cã
alb-albaºtrii au fost superiori, dar
a declarat cã egalul poate fi considerat echitabil: „A fost foarte frig,
e greu de jucat în astfel de condiþii, dar a fost un meci frumos ºi
cred cã este echitabil egalul, chiar
dacã Universitatea a atacat mai
mult, a avut ºi câteva ocazii, ne-a
salvat Bãlgrãdean, dar ºi noi am
avut douã ºanse mari de gol”.

Liga I – etapa a 21-a
Chiajna – „U” Craiova 0-0
FC Voluntari – CFR Cluj 2-1
Au marcat: L. Marinescu 86 – pen., Spahija 90+3 / Bud 13.
Steaua – ACS Poli 1-0
A marcat: Ad. Popa 33.
Meciurile ASA – Pandurii ºi CSMP Iaºi – Dinamo s-au jucat
asearã.
Gaz Metan – Astra, astãzi, ora 18
Viitorul – FC Botoºani, astãzi, ora 20.30

CLASAMENT
1. Steaua
2. Viitorul
3. Gaz Metan
4. Craiova
5. Dinamo
6. CFR Cluj
7. Astra
8. Botoºani
9. Voluntari
10. Pandurii
11. CSMP Iaºi
12. Chiajna
13. ASA
14. ACS Poli

M

V

E

Î

21
20
20
21
20
21
20
20
21
20
20
21
20
21

12
12
10
11
9
10
7
7
7
6
6
4
4
6

4
3
7
4
5
6
5
4
4
6
4
5
3
4

5
5
3
6
6
5
8
9
10
8
10
12
13
11

G
27-16
26-18
33-20
28-21
32-25
34-20
20-25
24-22
27-29
22-29
19-22
11-26
16-33
21-34

P
40
39
37
37
32
30
26
25
25
24
22
17
9
8

CFR Cluj ºi ASA sunt penalizate cu 6 puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.
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